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ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 
4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย 
 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 
 คณะผู้ประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการ คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล  เพื่อให้
การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล  รัชธร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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       5.3 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
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........................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร) 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 

 
 
 

........................................................... 
(อาจารย์ ดร. นงนภัส แก้วพลอย) 

กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ 
 
 

 
 

........................................................... 
(อาจารย์ ดร. โศภชา  เอี่ยมโอภาส) 

กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ 
 
 

 
 

........................................................... 
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1.  บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
อยู่ในระดับคุณภาพดี (4.93 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ                
(13 ตัวบ่งชี้) โดยมีผลการประเมินดังน้ี 

องค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินการต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.84 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 4.93 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. ควรที่จะให้ความส าคัญและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงกว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มากข้ึน 

2. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงมากขึ้น 
3. คณะควรจัดแบ่งประเภทของกิจกรรม ในการของบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เช่นกิจกรรมตามประเพณี 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางวิชาการ 
4. เนื่องจากนโยบายภาครัฐ ได้รวมศูนย์ของโตรงการวิจัย ต่างๆและมีแนวโน้มว่าการจัดสรรทุนจะเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่และบูรณาการแบข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบันมากข้ึน คณะควรก าหนดนโยบายเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 
5. เนื่องจากคณะมีบุคลการที่มีความสามารถและมีช่ือเสียงทั้งนี้คณะสามารถด าเนินการจัดโครงการบริการ

วิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหากคณะสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกให้มากข้ึนในด้านการบริการวิชาการ ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการและ
คณะได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

6. การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับการบริหาร การเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี
คณาจารย์มีส่วนร่วมด้วย จะท าให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่าและบังเกิดผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

7. คณะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในบางด้านที่เป็นส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างกระบวนการเชิงบริหารในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อคณะในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น 
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8. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนรวมในด้านการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีได้ต่อไป 

9. เนื่องจากในปัจจุบันยังมีนักศกึษาของคณะที่ยังไมรู่้จกัหรอืไม่มีข้อมลูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้หากคณะสามารถส่งเสริมเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่กลุม่นักศึกษาได้ทราบมากขึ้นกจ็ะเป็นส่วนท าให้
นักศึกษาในฐานะคนรุ่นใหมม่ีความเข้าใจในเรื่องการประเมนิคุณภาพการศึกษาและช่วยเผยแพร่ให้แกบุ่คคลอื่น ๆ ได้
มากขึ้นต่อไป 
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         2.  วิธีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะตามระบบและกลไกที่คณะนั้นๆ  ก าหนดข้ึน ทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

2. ให้คณะทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้คณะทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริม
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของคณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.รวบรวม

หลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 
o สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงาน  
o สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และจดบนัทึกภาคสนาม 
o ศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานน าเสนอและคณะกรรมการร้องขอเพิ่มเติม 

 ประชุมสรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อรายงานผลการประเมินฯ โดยวาจาภายหลั งเสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจติดตามฯ 

 จัดท ารายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอให้กองประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ                
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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3.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

หน่วยงาน คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีแตกต่างจาก 
SAR) เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ไม่ต่ ากว่า 3.01 12.15 4.05 4.05 บรรลุ 12.15 4.05 4.05 1. หลักสูตร ศ.บ.  

  คะแนน 3 
   

3 
  

คะแนนประเมินเท่ากับ 3.95 

    
       

2. หลักสูตร ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

    
       

คะแนนประเมินเท่ากับ 3.89 

    
       

3. หลักสูตร ปร.ด. , Ph.D. (หลักสูตรนานาชาติ) 

    
       

คะแนนประเมินเท่ากับ 4.31 

    
       

ดังนั้นจึงได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 12.15/3 = 4.05 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 45 14x100 51.85x5 5.00 บรรลุ 14x100 51.85x5 5.00   

    27 40 
  

27 40 
 

  

    
 

(เท่ากับ 6.48) 
   

(เท่ากับ 6.48) 
 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 26x100 96.30x5 5.00 บรรลุ 26x100 96.30x5 5.00   

  75 27 60 
  

27 60 
 

  

    
 

(เท่ากับ 8.02) 
   

(เท่ากับ 8.02) 
 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ไม่เกินร้อยละ 302.95 (11.22-25)x100 5.00 บรรลุ 302.95 (11.22-25)x100 5.00   

  10 27 25 
  

27 25 
 

  

    
 

(เท่ากับ-55.12) 
   

(เท่ากับ-55.12) 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

หน่วยงาน คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีแตกต่างจาก 
SAR) เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

6 ข้อ 5.00   
คะแนนเฉล่ีย 

องค์ประกอบท่ี 1 
      4.84       4.84   

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

6 ข้อ 5.00 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 25,000 60,812,716 2,252,322.81 x 5 5.00 บรรลุ 60,812,716 2,252,322.81 x 5 5.00 1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน 

 
บาท/คน 27 25,000 

  
27 25,000 

 
ของคณะเท่ากับ 65,800 บาท 

   
(เท่ากับ 450.46 ) 

   
(เท่ากับ 450.46 ) 

 
 2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

         
ภายนอกของคณะเท่ากับ 60,746,916 บาท 

         3. รวมเงินสนับสนุนทั้งหมดเท่ากับ 60,812,716 บาท 

         
4. ดังนั้น 60,812,716 / 27 เท่ากับ 2,252,322.81 บาท 

         
5. คะแนนที่ได้ (2,252,322.81 x 5) / 25,000 

         
เท่ากับ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 20 31.20 x 100 115.56 x 5 5.00 บรรลุ 31.20x100 115.56 x 5 5.00 0.20 x 3  = 0.60 

  
27 20 

  
27 20 

 
0.40 x 2 = 0.80 

   
(เท่ากับ 28.89) 

   
(เท่ากับ 28.89) 

 
0.80 x 1  = 0.80 

         
1.00 x 29 = 29.00 

      
  

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก=31.20 

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบท่ี 2 

      5.00       5.00   
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

หน่วยงาน คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

(เหตุผลของการประเมินท่ีต่างจากท่ีแตกต่างจาก 
SAR) เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวต้ัง 

ผลลัพธ์ 
ตัวหาร ตัวหาร 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ   6 ข้อ 5.00 บรรลุ   6 ข้อ 5.00   
คะแนนเฉล่ีย 

องค์ประกอบท่ี 3 
      5.00       5.00   

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
 

6 ข้อ 5.00 - ไม่ด าเนินการข้อ 7 
คะแนนเฉล่ีย 

องค์ประกอบท่ี 4 
      5.00       5.00   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 7 ข้อ   7 ข้อ 5.00 บรรลุ   7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งช้ี 5.2 6 ข้อ   6 ข้อ 5.00 บรรลุ   6 ข้อ 5.00   
คะแนนเฉล่ีย 

องค์ประกอบท่ี 5 
      5.00       5.00   

รวมคะแนนเฉล่ีย
ทุกองค์ประกอบ 

      
4.93
ระดับ 
ดีมาก 

      
4.93
ระดับ 
ดีมาก 
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3.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.2,1.3,1.4 
(5),(5),(5) 

1.5,1.6 
(5),(5) 

1.1 
(4.05) 

4.84 
(29.05/6) 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

2 3 2.2 
(5) 

2.1 
(5) 

2.3 
(5) 

5.00 
(15/3) 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 
(5) 

- 5.00 
(5/1) 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 
(5) 

- 5.00 
(5/1) 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 
(5),(5) 

- 5.00 
(10/2) 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 
4.93 

(64.04/13) 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
5.00 

(20/4) 
5.00 

(35/7) 
4.53 

(9.03/2) 
 
ผลการวิเคราะห์ 
1) ปัจจัยน าเข้า (Input)  การด าเนินงานอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (5.00)  

การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.2, 1.3 และ 1.4 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 มผีลการประเมินการด าเนินงานระดับคุณภาพดีมาก และองค์ประกอบที่ 2: การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 คะแนนที่ได้
เท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้นเมื่อน าตัวบ่งช้ีทั้ง 4 ตัวของด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) มาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย จึงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 
2) กระบวนการ (Process)  การด าเนินงานอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (5.00) 

การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 และ 1.6 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบที่ 3: การบริการ
วิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00 มีผลการประเมนิการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก องค์ประกอบ
ที่  4 : ก ารท านุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแล ะ วัฒ น ธรรม  ตั วบ่ ง ช้ี ที่  4 .1  มี ค ะแนน เท่ ากั บ  5 .00  มี ผ ล ก ารป ระ เมิ น 
การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และองค์ประกอบที ่5: การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 และ 5.2 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้นเมื่อน าตัวบ่งช้ีทั้ ง 7 ตัวของ 
ด้านกระบวนการ (Process) มาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย จึงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
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3) ผลลัพธ์ (Output)   การด าเนินงานอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก (4.53) 
การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี และองค์ประกอบที่ 2: การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.00 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้นเมื่อน าตัวบ่งช้ีทั้ง 2 ตัวของด้านผลลัพธ์ (Output) 
มาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย จึงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
(5.00) ด้านกระบวนการ (Process) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (5.00) และด้านผลลัพธ์ (Output) 
มีผลการประเมินการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (4.53) 
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3.3  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม/จดุท่ีควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณภาพและมีอาจารย์ที่จบวุฒิปริญญาเอก
และ/หรือมีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมาก 

1. ควรที่จะให้ความส าคัญและสนับสนุนให้อาจารย์ท า
ผล งานทาง วิชาการในระดับที่ สู งก ว่าระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์มากข้ึน 

2. คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาทางด้าน
วิชาการและการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานจ านวน
มาก และสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของ
นักศึกษา 

2. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง
มากขึ้น 

3. การผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกด้าน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 1. คณะควรจัดแบ่งประเภทของกิจกรรม ในการของบ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เช่นกิจกรรมตามประเพณี 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 1. เนื่องจากนโยบายภาครัฐ ได้รวมศูนย์ของโตรงการวิจัย 
ต่างๆและมีแนวโน้มว่าการจัดสรรทนุจะเป็นโครงการขนาด
ใหญ่และบูรณาการแบข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบันมากข้ึน 
คณะควรก าหนดนโยบายเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



10 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. คณะมีแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนดเป้าหมายในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี 

1. เนื่องจากคณะมีบุคลการทีม่ีความสามารถและมีช่ือเสียง
ทั้งนี้คณะสามารถด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการใน
หัวข้อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางของสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งหากคณะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกให้มากข้ึนในด้านการบริการวิชาการ 
ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงการและคณะได้
ดีย่ิงข้ึนในอนาคต 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1. นอกจากคณะจะแสดงผลการด าเนินงาน การประเมินผล
ของโครงการต่าง ๆ ในการบริการวิชาการแล้ว คณะควรมี
การประเมินข้อมูลเชิงลกึด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรกิาร
วิชาการ เช่น ประสิทธิผลของการบริการที่มีต่อกลุ่มคนหรือ
สังคมในภาพรวมว่าสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเข้าร่วม
โครงการไปเป็นประโยชน์ในด้านใดบ้าง ทั้งนี้จะท าให้เห็นได้
ว่าโครงการบริการวิชาการของคณะสร้างคุณค่าเชิงสังคมได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะท าให้คณะเห็นความก้าวหน้าในการ
บริการวิชาการได้ดียิ่งข้ึนตามล าดับ นอกจากนั้น หากคณะ
วิเคราะห์และแสดงแนวทางการพัฒนาส าหรับโครงการ
บริการวิชาการที่ยังอาจจะมีปัญหาในบางประเด็นได้อย่าง
ชัดเจน จะท าให้แนวทางในการปรับปรุงแลพัฒนาการบริการ
วิชาการของคณะมีกระบวนการในเชิงการแก้ไขที่ดียิ่งข้ึน 
ส่งผลให้คณะสามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางของการ
บริการวิชาการในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. คณะมีระบบกลไกและก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับการบริหาร การ
เรียนการสอน หรือการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี
คณาจารย์มีส่วนร่วมด้วย จะท าให้การบริหารจัดการ
งบประมาณมีความคุ้มค่าและบังเกิดผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 

 
องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1. คณะมีแนวทางในการบริหารและก ากับติดตามพนัธกิจต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องไปตามเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง คณะมี
การวิเคราะห์ภาพรวมในด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านต่าง 
ๆ ได้อย่างชัดเจน 

1. คณะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในบางด้านที่เป็นส่วน
ส าคัญต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างกระบวนการเชิงบริหารในรูปแบบใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อคณะในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น 

2. คณะมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลได้อย่าง
เหมาะสม และให้ความส าคัญต่อแนวทางการจัดการความรู้ 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพมา
อย่างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ท าให้เห็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ของคณะเป็นอย่างดี 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี
ส่วนรวมในด้านการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีได้ต่อไป 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1. คณะควรวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้
สอดคล้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะให้มากขึ้น 
ทั้งนี้จะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่ดีและสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดีใน
อนาคต 

1. เนื่องจากในปัจจุบันยังมีนักศึกษาของคณะที่ยังไม่รู้จัก
หรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
หากคณะสามารถส่งเสริมเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาได้ทราบมากข้ึนก็จะเปน็ส่วน
ท าให้นักศึกษาในฐานะคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและช่วยเผยแพร่ให้แก่บุคคล
อื่น ๆ ได้มากข้ึนต่อไป 
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4.  ข้อคดิเหน็จากการสัมภาษณ ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศิษย์เก่า / นักศึกษา  
จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า และนักศึกษาสรุปได้ดังนี ้

- รู้จักการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ : นักศึกษา ยังไม่รู้จัก และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมโครงการที่คณะจัดข้ึน เช่น เศรษฐศาสตร์วิชาการ เป็นงานที่ให้ความรู้ และมีการ
แข่งขันในการตอบปัญหา โดยมีการแบ่งเป็นระดับ ระดับ 1 คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ส่วนระดับ 2 คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
และงาน Freshy  

- ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ มีวิธีการในการช่วยเหลือรุ่นน้องปีที่ 1 โดยจะมีการจัดพี่รหัสน้องรหัส ส่วนมากจะเป็นการ
ให้ค าแนะน า ในเรื่องการเรียน หรือเรื่องส่วนตัว และมีการส่งต่อหนังสือตามสาขาที่น้องเรียน เนื่องจากในปัจจุบันมีรุ่นพี่
จ านวนมากกว่ารุ่นน้อง จึงท าให้รุ่นน้องมีพี่รหัสมากกว่า 1 คน ที่ช่วยกันดูแล 

- ท าอย่างไรที่จะให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น : ผู้ปกครองส่วนมากยังไม่ค่อยรู้จักเศรษฐศาสตร์ ว่า คืออะไร เรียนจบออก
มาแล้ว สามารถไปท าอะไรได้บ้าง จึงยังไม่ค่อยกล้าที่จะส่งลูกหลานให้เข้ามาเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีจุดแข็งคือมี 
Connection อยู่ในหลาย ๆ ที่ ถ้าเรามีการท าความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกไป อาจจะสามารถน า
นักศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
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5.  ภาคผนวก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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5.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
วันอังคารท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
08.30 – 09.00 น. - คณะผู้ประเมินประชุมวางแผนและท าความเข้าใจในการด าเนินงาน

ของคณะที่จะประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- การประชุมทีมพจิารณ์ร่วมกัน เพื่อท าความเข้าใจในหนว่ยงาน 
- การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท างาน 
- การวางแผน/ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัต ิ

ณ ห้องประชุม 
คณะเศรษฐศาสตร ์
อาคาร 24 ช้ัน 12 

 
09.00 – 12.00 น. คณะผู้ประเมินตรวจเอกสารหลกัฐานเพือ่ให้คะแนนตามตาราง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 

สัมภาษณ์ : 
1) ผู้บริหารคณะ 
2) อาจารยป์ระจ าคณะ 
3) บุคลากร / เจ้าหน้าที ่ ณ ห้องประชุม 

คณะเศรษฐศาสตร ์
อาคาร 24 ช้ัน 12 

 

14.30 – 15.30 น. สัมภาษณ์ : 
1) นักศึกษา 
2) บัณฑิต 
3) ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

15.30 – 16.30 น. - สรุปผลและเขียนรายงานการประเมินพิชญพจิารณ์  
- รายงานผลการพิชญพจิารณ์ 

       หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5.3 ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

   
 

 
 

    
 
    


