
การเกบ็ข้อมลูเพื่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ประจ าปี 2558 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล กรอกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล 
1 การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม งานประกันคุณภาพการศึกษา 

(นส.สุวรรณา โพธิอ่อน) 
นส.สุวรรณา โพธิอ่อน   

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก งานบุคคล 
(นายสรายุทธ พรหมทา) 

นส.สุวรรณา โพธิอ่อน 
นส.กษมา เนตรวิเชียร 

   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

งานบุคคล 
(นายสรายุทธ พรหมทา) 

นส.สุวรรณา โพธิอ่อน 
นส.กษมา เนตรวิเชียร 

 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ 
นายบงกช พุ่มแก้ว 

  

 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต อ.เอกภัทร ลักษณะค า 
นส.อนุสรา มาลัย 

  

 ข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต คณะกรรมการกิจการและพัฒนานิสิต อ.เอกภัทร ลักษณะค า 
นส.อนุสรา มาลัย 

  

 ข้อมูลรายวิชาที่เชิญผู้ประกอบการมาร่วม
ถ่ายทอดประสบการณ์/ให้นิสิตศึกษาดูงาน 

เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
(นางพรรณวดี ดาวประดับวงษ์) 

อ.เอกภัทร ลักษณะค า 
นส.อนุสรา มาลัย 

  

2 การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะกรรมการวิจัยและการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

คณบดี 
ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
นางพรรณวดี ดาวประดับวงษ์ 

  

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
  

 2.2 (ปริญญาโท : ระดับหลักสูตร) ผลงานของ
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญา
โท ภาคพิเศษ 

ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 

  

3 การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการบริการวิชาการและพัฒนา
วิชาการ 

อ.เกวลิน มะลิ   

4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นายบงกช พุ่มแก้ว 
นส.วิไลวรรณ หยงหนู 

  

https://docs.google.com/forms/d/1xfCvE4nI5NyKEHFnZb3UUmwS_q2RMKBky7hjivqfBjs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QiWmMWaSMgfGbYQAbPqJhw5FFwsq0tlmzxLAf1e20N0/edit#gid=2063471841
https://docs.google.com/forms/d/1IEtFhBl9Ro7LJH4pkXisrW8_K9_cKTULa3SJlvhrOI8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUq1InJvde76u667gfOh_emA3CuXuEfxRpug7vrwAEI/edit#gid=1834512143
https://docs.google.com/forms/d/1GgolxdB68IEmY9w5CJPLvgBQP1AylxSk13E5fl5u_mI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJoS0B6pCDLqcWV19gVXu2XxJ2kjYWI1ThYsMcZO6EU/edit#gid=309128468
https://docs.google.com/forms/d/1dd7rnzCXkFDEKZ6D1DCOBz09OeIJXHZV8evbcaaRNZk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHjDymHFij5dARjadkyejo-nSvuVPdr7iTvJNmDC1-I/edit#gid=518660503
https://docs.google.com/forms/d/1hydk562SClkt5flwhoipRmPlf2EGpXlIf-ABr8CYWYk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UM7Ig0esYltCqv-gJVltUQY1zmxY6JFl7OfyU36PtXw/edit#gid=1378061071
https://docs.google.com/forms/d/1OhXpRarryTkjkzOiAahAPqXSdBFtMaQAHOC6VOfRrL0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-quk0SOv3yY7h8u_h7JSNADsUKcuvtcglR3mQu_eE0o/edit#gid=2097866259
https://docs.google.com/forms/d/110UWrFXHguIwP2TQXVSucCt5RS81vlIuWYHkzD-NgnY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTB7NXdnVDBlE9mzjRpf3Lr5jII6evC-Ip2L6c6fcxM/edit#gid=1804990940
https://docs.google.com/forms/d/1vW8mcG9zGGYiXQ6sst4JrwPwyUYaj6K_A8G-zQEAKZw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IRZNz2BrGYinZ6eMaEfv6tiAMUEamVoGE8PkXuqi47Y/edit#gid=174023312
https://docs.google.com/forms/d/1w2PjdFPLxt_H-sUKyyyes-1yBDXjKuaBaApl2QmPicM/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yYlcquEM7MMN0KVGPoq5tjdVCb0aN5WOFWcoMlbSXyk/edit#gid=1128197582
https://docs.google.com/forms/d/1bqQn9nxIMJ0WAaTNHsrFwtngENxeliEHxgp0CGWCiY0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwG5N51p_ZlEk4ElgqS3iX2IRDZqUy4gdjRWo9Earqs/edit#gid=734018159
https://docs.google.com/forms/d/1Nd3rjhcXNbgm7-oI7nAnJhjGvYxKlG6PX6AUQMBaeEc/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Oy0S2iIi5g2zSBVL-cs9n9heL8gXQPpX6dnUXuyHt0/edit#gid=1228602360


5 การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

    

 ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยกรเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

งานนโยบานและแผน 
(นส.กษมา เนตรวิเชียร) 

นส.กษมา เนตรวิเชียร   

 ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

งานการเงินภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
(ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
คุณวิไลวรรณ หยงหนู) 
งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
(อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ 
นส.วิไลวรรณ หยงหนู) 
งานการเงินภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
และโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 
(ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์  
นส.อรอุมา บารมีรุ่งเรือง) 

ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
คุณวิไลวรรณ หยงหนู 
ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
นส.ประภาพร นาคสมบูรณ์ 

  

 ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณบดี 
นส.สุวรรณา โพธิอ่อน 

  

 ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
 

นส.สุวรรณา โพธิอ่อน นส.สุวรรณา โพธิอ่อน   

https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871


 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณบดี 
นส.กษมา เนตรวิเชียร 
 

  

 ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณบดี 
นส.กษมา เนตรวิเชียร 
 

  

 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

งานบุคคล 
(นายสรายุทธ พรหมทา) 

นส.สุวรรณา โพธิอ่อน 
นส.กษมา เนตรวิเชียร 
 

  

 ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณบดี 
นส.สุวรรณา โพธิอ่อน 

  

 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ 
อ.นรารัก บุญญานาม 
อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ 
อ.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 

  

https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/1KCjwWNGie4AGL9KidaqStE3XZXFSMwo26JoIMeCgzfY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0P_0lS1o1AAs_h68GrxluuJrJaL6gIxG4FVqzvUrCI/edit#gid=132910606
https://docs.google.com/forms/d/12F0hcHVej8J-SJZjvz07UzQ8IB8KoyjRGEtThdv7TRs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppunge97Jq2AcPjBJgmVXhJkjMMlC6w5U4-w2qxUdnE/edit#gid=1572898871
https://docs.google.com/forms/d/1yBBWrR-RfhNsIyjcQRI0Ze9ct2mv7Vakn0jzzA8qE6k/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qP_SkHsPLTirHrxu6tJ-bVJEAvylmIfOzMbfKlnujp8/edit#gid=1556384857



