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รายงานผลการดาํเนนิการของหลกัสตูร 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 2559 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประจาํปีการศกึษา 2559 วนัที�รายงาน 27 กรกฎาคม 2560

หมวดที� 1 ขอ้มลูท ั�วไป

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

ชื�อ-นามสกลุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ ตาํแหนง่ทางวชิาการ รบัผดิชอบ 
หลกัสตูร

1 นายฆนัทนันท ์ทววีฒัน์ ปรญิญาเอก อาจารย์ /
2 นางฐติวิรรณ ศรเีจรญิ ปรญิญาเอก รองศาสตราจารย์ /
3 นายพัฒน ์พัฒนรังสรรค์ ปรญิญาเอก อาจารย์ /
4 นายจรีศกัดิ� พงษ์พษิณุพจิติร์ ปรญิญาเอก อาจารย์
5 นายพษิณุวฒัน ์ทววีฒัน์ ปรญิญาเอก อาจารย์
6 นางสาวศรอีร สมบรูณท์รัพย์ ปรญิญาโท รองศาสตราจารย์
7 นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์ ปรญิญาเอก รองศาสตราจารย์
8 นางสาวนรารัก บญุญานาม ปรญิญาเอก อาจารย์

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเทยีบกบัในมคอ.2

มคอ.2 ปจัจบุนั

1. นายฆนัทนันท ์ทววีฒัน์ 1. นายฆนัทนันท ์ทววีฒัน์
2. นางฐติวิรรณ ศรเีจรญิ 2. นางฐติวิรรณ ศรเีจรญิ
3. นายพัฒน ์พัฒนรังสรรค์ 3. นายพัฒน ์พัฒนรังสรรค์
4. นายจรีศกัดิ� พงษ์พษิณุพจิติร์ 4. นายจรีศกัดิ� พงษ์พษิณุพจิติร์
5. นายพษิณุวฒัน ์ทววีฒัน์ 5. นายพษิณุวฒัน ์ทววีฒัน์
6. นางสาวศรอีร สมบรูณท์รัพย์ 6. นางสาวศรอีร สมบรูณท์รัพย์
7. นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์ 7. นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์
8. นางสาวนรารัก บญุญานาม 8. นางสาวนรารัก บญุญานาม

อาจารยผ์ูส้อน

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559

รหสัวชิา ชื�อวชิา อาจารยผ์ูส้อน ประสบ- 
การณว์จิยั

หมายเหตุ

1 01110511 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ I 1. ดร.จรีศกัดิ� พงษ์พษิณุพจิติร์ /
2 01110512 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ II 1. รศ.ศรอีร สมบรูณท์รัพย์ /
3 01110541 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการตลาดขั�นสงู 1. ดร.นรารัก บญุญานาม /

2. อ.สลลิาทพิย ์ทพิยไกรศร

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559

รหสัวชิา ชื�อวชิา อาจารยผ์ูส้อน ประสบ- 
การณว์จิยั

หมายเหตุ

1 01110531 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการเงนิขั�นสงู 1. ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน์ /
2 01110551 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการวเิคราะหแ์ละการประเมนิโครงการ 1. ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน์ /

2. ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน์ /

สถานที�จดัการเรยีนการสอน

อาคาร 5 และอาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

การกาํกบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
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เกณฑก์ารประเมนิ ผลการดาํเนนิงาน
1 จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูร มอีาจารยป์ระจําหลกัสตูรจํานวน 8 คน
2 คณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจําหลกัสตูร อาจารยป์ระจําหลกัสตูรจํานวน 8 คน 

- คณุวฒุขิองอาจารยป์ระจาํ: ปรญิญาเอก 7 คน (87.5%) ปรญิญาโท 1 คน (12.5%) ปรญิญา
ตร ี0 คน (0.0%)  
- ดาํรงตาํแหนง่: ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย ์3 คน (37.5%) ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) อาจารย ์5 คน (62.5%)  

ชื�อ-สกลุ ระดบั
การ

ศกึษา

วฒุกิารศกึษา ตาํแหนง่
ทาง

วชิาการ

รบัผดิ
ชอบ

หลกัสตูร
1 นายฆนัท

นันท ์ทวี
วฒัน์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy (Business
Administration)

อาจารย์ /

2 นางฐติิ
วรรณ ศรี
เจรญิ

ปรญิญา
เอก

Doktor der Agrarwissenschaften
(Economics and Social Sciences
in The Agri-Food Sector)

รอง
ศาสตราจารย์

/

3 นายพัฒน์
พัฒน
รังสรรค์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy
(Economics)

อาจารย์ /

4 นายจรี
ศกัดิ� พงษ์
พษิณุ
พจิติร์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy
(Economics)

อาจารย์

5 นายพษิณุ
วฒัน ์ทวี
วฒัน์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Arts (Economics) อาจารย์

6 นางสาวศรี
อร
สมบรูณ์
ทรัพย์

ปรญิญา
โท

Master of Science (Agricultural
Economics)

รอง
ศาสตราจารย์

7 นางสาว
โสมสกาว
เพชรา
นนท์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy
(Agricultural Economics)
(Agricultural Economics)

รอง
ศาสตราจารย์

8 นางสาว
นรารัก
บญุญา
นาม

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy
(Economics)

อาจารย์

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ: 
ลําดบัที� 8 อาจารย ์ดร.นรารัก บญุญานาม ขอเพิ�มเตมิเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรฯ และขึ�น
ทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั ตามบนัทกึที� ศธ 0513.11501/3073 ลงวนัที� 22 พฤศจกิายน
2559

3 คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูร

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรจํานวน 3 คน 
- คณุวฒุขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร: ปรญิญาเอก 3 คน (100.0%) ปรญิญาโท 0 คน
(0.0%) ปรญิญาตร ี0 คน (0.0%)  
- ดาํรงตาํแหนง่: ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) รองศาสตราจารย ์1 คน (33.3%) ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์0 คน (0.0%) อาจารย ์2 คน (66.7%)  

ชื�อ-สกลุ ระดบั
การ

ศกึษา

วฒุกิารศกึษา ตาํแหนง่
ทาง

วชิาการ
1 นายฆนัท

นันท ์ทวี
วฒัน์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy (Business
Administration)

อาจารย์

2 นางฐติิ
วรรณ ศรี
เจรญิ

ปรญิญา
เอก

Doktor der Agrarwissenschaften (Economics
and Social Sciences in The Agri-Food
Sector)

รอง
ศาสตราจารย์

3 นายพัฒน์
พัฒน
รังสรรค์

ปรญิญา
เอก

Doctor of Philosophy (Economics) อาจารย์

4 คณุสมบตัอิาจารยผ์ูส้อน - ผลงานวชิาการ อ.สลลิาทพิย ์ทพิยไกรศร 
สลลิาทพิย ์ทพิยไกรศร สวสัดิ� วรรณรัตน ์และทพิยรั์ตน ์เลาหวเิชยีร. (2560). ผลระทบของการ
ใหค้วามสําคญัในการบรหิาร 
จัดการโลจสิตกิสแ์ละผลการดําเนนิงานดา้นโลจสิตกส ์ภายใตภ้าวะวกิฤตอทุกภยัใน
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ประเทศไทย. ใน การประชมุ 
วชิาการ ครั�งที� 51 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์

5 คณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษา
วทิยานพินธแ์ละอาจารยท์ี�ปรกึษาการ
คน้ควา้อสิระ

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ (หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) มคีณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกั และ
อาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติ
ศกึษา พ.ศ. 2558 กําหนด (เกณฑกํ์าหนดใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์
หลกัและการคน้ควา้อสิระ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูร มคีณุวฒุปิรญิญา
เอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืขั�นตํ�าปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ที�มตํีาแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการที�ไมใ่ชส่ว่นหนึ�งของการศกึษาเพื�อรับ
ปรญิญา และ เป็นผลงานทางวชิาการที�ไดรั้บการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ี�กํา
หนดในการพจิารณาแตง่ตั�งใหบ้คุคลดํารงตําแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3
รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการ ตอ้งเป็นผลงานวจัิย)
โดยตอ้งเป็นอาจารยท์ี�ข ึ�นทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั ซึ�งทกุทา่นมคีวามรู ้
ความชาํนาญในหวัขอ้ที�ใหคํ้าปรกึษา และมผีลงานวจัิยที�ไดรั้บการเผยแพรใ่น
วารสารระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิหรอืรายงานสบืเนื�องจากการประชมุวชิาการตาม
เกณฑข์อ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2559  จํานวน 6 คน คอื

     - คณุวฒุปิรญิญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวชิาการ

       1. รศ.ดร.ฐติวิรรณ  ศรเีจรญิ

     - คณุวฒุปิรญิญาโทและดํารงตําแหน่งทางวชิาการ

       2. รศ.ศรอีร  สมบรูณท์รัพย์

     - คณุวฒุปิรญิญาเอกแตไ่มม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ

       3. ดร.ฆนัทนันท ์ ทววีฒัน์

       4. ดร.นรารัก  บญุญานาม

       5. ดร.พัฒน ์ พัฒนรังสรรค์

       6. ดร.พษิณุวฒัน ์ ทววีฒัน์

6 คณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษา
วทิยานพินธร์ว่ม หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ (หลกัสตูร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) มคีณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม ตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 กําหนด  (เกณฑ์
กําหนดให ้กรณีเป็นอาจารยป์ระจําตอ้งมคีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการเชน่
เดยีวกบัอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกั กรณีเป็นผูท้รงุคณุวฒุภิายนอกตอ้ง
มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมผีลงานวชิาการที�ไดรั้บการตพีมิพเ์ผย
แพรใ่นวารสารที�มชี ื�ออยูใ่นฐานขอ้มลูที�เป็นที�ยอมรับในระดบัชาต ิซึ�งตรงหรอื
สมัพันธก์บัหวัขอ้วทิยานพินธห์รอืการคน้ควา้อสิระ ไมน่อ้ยกวา่ 10 เรื�อง และ
กรณีผูท้รงคณุวฒุภิายนอกที�ไมม่คีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการที�กําหนดขา้ง
ตน้ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญและ
ประสบการณส์งูเป็นที�ยอมรับ ซึ�งตรงหรอืสมัพันธก์บัหวัขอ้วทิยานพินธห์รอืการ
คน้ควา้อสิระ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนัอดุมศกึษาแหง่นั�น และ
แจง้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบ) โดยตอ้งเป็นอาจารยท์ี�ข ึ�นทะเบยีน
อาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั ซึ�งทกุทา่นมคีวามรูค้วามชาํนาญในหวัขอ้ที�ใหคํ้า
ปรกึษา มคีณุสมบตัขิองของอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่มตามที�กําหนด
และตามเกณฑข์อ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของบณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2559  จํานวน  5 คน คอื

     - คณุวฒุปิรญิญาโทและดํารงตําแหน่งทางวชิาการ

       1. รศ.ศรอีร  สมบรูณท์รัพย์

     - คณุวฒุปิรญิญาเอกแตไ่มม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ

       2. ดร.ฆนัทนันท ์ ทววีฒัน์
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       3. ดร.นรารัก  บญุญานาม

       4. ดร.พัฒน ์ พัฒนรังสรรค์

       5. ดร.พษิณุวฒัน ์ ทววีฒัน์

7 คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ (หลกัสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) มคีณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธต์ามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 กําหนด (เกณฑกํ์าหนดให ้
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ ์ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจําหลกัสตูร และผูท้รง
คณุวฒุภิายนอกสถาบนั รวมไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทั�งนี� ประธานกรรมการสอบตอ้ง
ไมเ่ป็น อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกัหรอือาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม
โดยอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ ์ตอ้งมคีณุวฒุ ิคณุสมบตั ิและผลงานทาง
วชิาการดงันี�

     1) กรณีอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ตอ้งมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่
หรอืขั�นตํ�าปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ที�มตํีาแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงาน
ทางวชิาการที�ไมใ่ชส่ว่นหนึ�งของการศกึษาเพื�อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการที�ไดรั้บการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดในการพจิารณาแตง่ตั�งให ้
บคุคลดํารงตําแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั
โดยอยา่งนอ้ย ๑ รายการตอ้งเป็นผลงานวจัิย

     2) กรณีผูท้รงคณุวฒุภิายนอก ตอ้งมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมี
ผลงานทางวชิาการที�ไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารที�มชี ื�ออยูใ่นฐานขอ้มลูที�
เป็นที�ยอมรับ ในระดบัชาต ิซึ�งตรงหรอืสมัพันธก์บัหวัขอ้วทิยานพินธห์รอืการ
คน้ควา้อสิระ ไมน่อ้ยกวา่ 1 เรื�อง

         กรณีผูท้รงคณุวฒุภิายนอกที�ไมม่คีณุวฒุแิละผลงานทางวชิาการ

ตามที�กําหนดขา้งตน้ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอกจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เชี�ยวชาญและประสบการณส์งูเป็นที�ยอมรับ ซึ�งตรงหรอืสมัพันธก์บัหวัขอ้
วทิยานพินธ ์หรอืการคน้ควา้อสิระ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนั
อดุมศกึษาแหง่นั�น และแจง้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบ) โดยตอ้ง
เป็นอาจารยท์ี�ข ึ�นทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั ซึ�งทกุทา่นมคีวามรูค้วาม
ชาํนาญในหวัขอ้ที�ใหคํ้าปรกึษามคีณุสมบตัขิองของอาจารยผ์ูส้อยตามที�
กําหนด และตามเกณฑข์อ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2559  จํานวน  8 คน คอื

- อาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์

  1. ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน์

  2. ดร.จรีศกัดิ�  พงษ์พษิณุพจิติร์

  3. รองศาสตราจารยฐ์ติวิรรณ ศรเีจรญิ

  4. ดร.พัฒน ์ พัฒนรังสรรค์

  5. ดร.พษิณุวฒัน ์ ทววีฒัน์

  6. รองศาสตราจารยศ์รอีร  สมบรูณท์รัพย์

- ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก

  7. รศ.ดร.อภญิญา  วนเศรษฐ

  8. รศ.ดร.เรณู สขุารมณ์

8 การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูสํ้าเร็จ
การศกึษา

ดา้นลา่งเป็นขอ้มลูการตพีมิพผ์ลงานในปี 2557 อยา่งไรกต็ามนสิติที�จบการศกึษาอาจตพีมิพผ์ล
งานในปีอื�น

รหสัประจาํ
ตวั

นสิติและผู ้
สาํเร็จการ

ศกึษา

ชื�อผลงาน แหลง่เผย
แพร่

ประเภท
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1 5534750511 นายวรพล ดี
ขาว

พฤตกิรรมผู ้
บรโิภคและปัจจัย
สว่นประสม
ทางการตลาดที�มี
ผลตอ่การตดัสนิ
ใจเลอืกใชบ้รกิาร
สนิเชื�อเคหะของ
ธนาคารออมสนิ
เขตชลบรุ ี1

วารสาร
วชิาการ
ศรปีทมุชลบรุี
ปีที� 12 ฉบบัที�
3 มกราคม-
มนีาคม 2559

วารสาร
TCI1

*

2 5834750352 น.ส.พมิพาภ
รณ ์วงศรั์ต
นพนธ์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุโรงงาน
แทง่ยางปพูื�นใน
จังหวดัระยอง

วารสารสยาม
วชิาการ ปีที�
17 ฉบบัที� 29
เดอืน
สงิหาคม-
ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI1

*

3 5534750456 น.ส.ภารดี
ยิ�งมทีรัพย์

ศกึษาความเป็น
ไปไดใ้นโครงการ
ลงทนุโรงงาน
ผลตินํ�ายางขน้ใน
พื�นที�อําเภอแกลง
จังหวดัระยอง

วารสาร
เศรษฐศาสตร์
และ
บรหิารธรุกจิ
ปรทิศัน ์ปีที�
12 ฉบบัที� 1
เดอืน
มกราคม-
มถินุายน
2559

วารสาร
TCI2

*

4 5634750431 น.ส.ภาวณีิ
บญุสมศรี

ปัจจัยที�มผีลตอ่
ความพงึพอใจใน
งานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร
บรษัิท พ ีพี
(ประเทศไทย)
จํากดั ในนคิม
อตุสาหกรรม
อมตะนคร จังหวดั
ชลบรุี

วารสาร
วทิยาการ
จัดการ
มหาวทิยาลยั
ราชภฎั
เชยีงราย ปีที�
11 ฉบบัที� 2
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI1

*

5 5534750669 นาย
สงกรานต์
สงัขรัตน์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุระบบการ
ผลติไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสง
อาทติยบ์น
หลงัคาบา้น ใน
ประเทศไทย

วารสารการ
วจัิยกาสะลอง
คํา ปีที� 10
ฉบบัที� 2
กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI2

*

6 5534750821 นางอศิญาณ์
แดงสมทุร

พฤตกิรรมและ
ปัจจัยที�มผีลตอ่
การลงทนุเพื�อวยั
เกษียณของครู
โรงเรยีนอสั
สมัชญัศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

วารสาร
วทิยาการ
จัดการ
มหาวทิยาลยั
ราชภฎั
เชยีงราย ปีที�
11 ฉบบัที� 1
มกราคม-
มถินุายน
2559

วารสาร
TCI1

*

7 5634750610 น.ส.สกลุพร
นอขนุทด

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจซื�อ
คอนโดมเินยีม
โครงการรอยลัฮิ
ลล ์รสีอรท์ บอ่วนิ
จังหวดัชลบรุี

วารสารรัชต์
ภาค ปีที� 10
ฉบบัที� 19
มกราคม-
มถินุายน
2559

วารสาร
TCI2

*

8 5634750636 น.ส.สรนิ
ทพิย ์เกดิผล

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่
มลูคา่การลงทนุ
โดยตรงจาก
ประเทศญี�ปุ่ นใน
อตุสาหกรรมยาน
ยนต,์ โลหะ และ
เครื�องใชไ้ฟฟ้า
ของประเทศไทย

วารสาร
วทิยาการ
จัดการ
มหาวทิยาลยั
ราชภฎั
เชยีงราย ปีที�
11 ฉบบัที� 1
มกราคม-

วารสาร
TCI1

*
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มถินุายน
2559

9 5734750654 นายอษัฎางค์
รัตนธํารง

ความคุม้คา่ในการ
ปรับกระบวนการ
ผลติจากการทํา
บญัชตีน้ทนุการ
ไหลของวสัดุ
กรณีศกึษาใน
บรษัิทผูผ้ลติชิ�น
สว่นยานยนต์

วารสาร
มหาวทิยาลยั
ราชภฎัลําปาง
ปีที� 5 ฉบบัที�
2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI2

*

10 5634750814 น.ส.อมัรา
พลูสวสัดิ�

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจ
เลอืกลงทนุใน
กองทนุรวมหุน้
ระยะยาวของนัก
ลงทนุในจังหวดั
ชลบรุี

วารสารรัชต์
ภาคย ์ปีที� 10
ฉบบัที� 20
ประจําเดอืน
กรกฎาคม -
ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI2

*

11 5734750298 น.ส.พรวภิา
เพยีรวฒันะ
กลุชยั

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุฟารม์เลี�ยง
สกุรแบบพันธ
สญัญาในอําเภอ
พนัสนคิม จังหวดั
ชลบรุี

วารสาร
เศรษฐศาสตร์
และกลยทุธ์
การจัดการ
คณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
วทิยาเขต
ศรรีาชา ป

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

12 5734750204 น.ส.ธน
ลกัษณ ์ศริิ
นภาทรัพย์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุปรับปรงุ
ระบบบําบดันํ�า
เสยีเพื�อนํากา๊ซ
ชวีภาพ มาใชใ้น
กระบวนการผลติ
ของโรงงานผลติ
ยางแทง่
มาตรฐาน 20 ใน
สงักดัการยาง
แหง่ประเทศไทย
ในอําเภอ
วงัสามหมอ
จังหวดัอดุรธานี

วารสาร
เศรษฐศาสตร์
และกลยทุธ์
การจัดการ
คณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์
วทิยาเขต
ศรรีาชา ป

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

13 5734750212 น.ส.ธนศิา
แพรเ่มตตรา

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุผลติเพลา
สําหรับเครื�องอดั
อากาศของบรษัิท
เค จํากดั ใน
จังหวดัชลบรุี

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก. หนา้

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

14 5734750077 นายชนาธปิ
อมรชวีติ

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุโครงการอ
อนเซน็ ในอําเภอ
ศรรีาชา จังหวดั
ชลบรุี

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

15 5734750611 นายอคัรพล
อารยีป้์อม

อปุสงคก์ารทอ่ง
เที�ยวเพื�อการ
วเิคราะหร์ะบบ
เตอืนภยัลว่งหนา้
ทางเศรษฐกจิ
ดา้นการทอ่ง
เที�ยว

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*
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สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

16 5734750336 น.ส.พชิญ์
สนิ ีพร
ประสทิธิ�

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุโรงสขีา้ว
ในจังหวดั
นครศรธีรรมราช

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 2

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

17 5734750140 นายดสุติ สุ
วรรณื

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุปลกูกระถนิ
ยกัษ์เพื�อใชเ้ป็น
เชื�อเพลงิของโรง
ไฟฟ้าชวีมวล
บรษัิท พพีซีี
จํากดั ในอําเภอ
ทา่เรอื จังหวดั
พระนครศรอียธุยา

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

18 5734750603 น.ส.อมรรัตน์
หนูโยม

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุปรับปรงุ
กระบวนการผลติ
ชิ�นสว่นยานยนต์
ของบรษัิท เอ
จํากดั จังหวดั
ระยอง

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

19 5734750034 น.ส.กณัณิ
กา สนุทร
สวุรรณ

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การออมและการ
ลงทนุของ
ประเทศไทยใน
ชว่งสงัคมผูส้งู
อายุ

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 2

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

20 5734750239 น.ส.ธษิณนิ
บญุชวูทิย์

ปัจจัยที�เป็นตวั
กําหนดการตดัสนิ
ใจของผูบ้รโิภค
ในการเลอืกใช ้
บรกิารเครอืขา่ย
โทรศพัท์
เคลื�อนที�ของ
บรษัิท กสท
โทรคมนาคม
จํากดั

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 4

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

21 5734750069 นายฉัตรชยั
จันทโพธิ�

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุนําความ
รอ้นเหลอืทิ�งจาก
กระบวนการเชื�อม
มาใชใ้น
กระบวนการอบ
พลาสตกิของ
บรษัิท เอ็ม จํากดั
จังหวดัระยอง

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 4

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

22 5734750514 นายสมรเดช
นาคสมบญุ

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจซื�อ
รถจักรยานยนต์
ขนาดใหญข่องผู ้
บรโิภค ในเมอืง
พัทยา

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*
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23 5534750951 น.ส.ณัฎฐณี
ดวงจันทร์

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจเป็น
สมาชกิสหกรณ์
ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานฮิ
ตาชแิหง่
ประเทศไทย
จํากดั

การประชมุ
วชิาการ
บณัฑติศกึษา
ระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�ง
ที� 8 วนัที� 24
ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร์
มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

24 5734750492 น.ส.ศริ
นทพิย ์อภิ
เดชอารักษ์

ผลกระทบจาก
การลดภาษีนํา
เขา้และนโยบาย
รถคนัแรกที�มตีอ่
อปุสงคสํ์าหรับ
รถยนต ์และผล
ประกอบการของ
ผูผ้ลติรถยนตใ์น
ประเทศไทยของ
ผูผ้ลติรถยนต์

2nd National
and
International
Conference
on
Philosophy,
Politics and
Economics
(NICPPE) 29
July 59

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

25 5734750654 นา
ยอฟัษฎางค์
รัตนธํารง

ความคุม้คา่ในการ
ลงทนุปรับปรงุ
เพื�อลดความสญู
เสยีในการผลติใน
อตุสาหกรรมการ
ผลติชิ�นสว่นยาน
ยนตจ์ากการทํา
บญัชตีน้ทนุการ
ไหลของวสัดุ

2nd National
and
International
Conference
on
Philosophy,
Politics and
Economics
(NICPPE) 29
July 59

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

26 5734750409 นายมารตุ
อนิทาหลา

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่
การตดัสนิใจซื�อ
อาคารชดุใน
เทศบาลเมอืง
ศรรีาชา จังหวดั
ชลบรุ ีของผูท้ี�
ทํางานในเขต
นคิมอตุสาหกรรม
ของภาคตะวนั
ออก

2nd National
and
International
Conference
on
Philosophy,
Politics and
Economics
(NICPPE) 29
July 59

การ
ประชมุ
นานาชาติ

*

27 5634750199 นายณัท
เดชาธร พานิ
ชเกษม

ปัจจัยที�มผีลตอ่
พฤตกิรรมการ
ออมของพนักงาน
กลุม่อตุสาหกรรม
รถยนตใ์นเขต
นคิมอตุสาหกรรม
อมตะนคร จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

28 5634750440 น.ส.มณีรัตน์
ถริะพทุธชิยั

พฤตกิรรม และ
ปัจจัยที�มผีลตอ่
การเชา่ซื�อสนิคา้
อปุโภคบรโิภค
ของ บรษัิท เคที
บลีสิซิ�ง จํากดั
ของลกูคา้
ธนาคารกรงุไทย
ในอําเภอศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

29 5734750263 น.ส.นันทวนั
จันทรส์วุรรณ์

ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ผูใ้ช ้
บรกิารโมบาย
แบงคก์ิ�ง ของ
ธนาคารกรงุ
ศรอียธุยา ในเขต
อําเภอบางละมงุ
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

30 5734750271 น.ส.นภิา
พรรณ ชยั

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจซื�อ
บา้นเดี�ยว ในเขต

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด

*
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เลศิวณชิ
กกลุ

อําเภอบา้งฉาง
จังหวดัระยอง

มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ลกัษณะ
หนึ�ง

31 5734750130 นายชลาคม
ขอบคณุ

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุซื�อตูพ่น่สี
ของบรษัิท เอส
เอ็มซ ีจํากดั
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

32 5634750261 นางนภิา
ดอนดไีพร

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุหอพัก
นักศกึษาหญงิ
บรเิวณ
มหาวทิยาลยั
ราชภฎัพบิลู
สงคราม จังหวดั
พษิณุโลก

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

33 5734750051 นางจริาภรณ์
เหลี�ยม
โสภณ

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุเครื�องสบู
นํ�าแผงเซลลแ์สง
อาทติยข์องไรส่ม้
โสภณ อําเภอภู
เพยีง จังหวดัน่าน

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

34 5734750107 นายโชคชยั
จําปีเรอืง

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุขยายกําลงั
การผลติไกด์
โพสทข์อง บรษัิท
เอซบี ีจํากดั
จังหวดั
สมทุรปราการ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

35 5734750191 นายธนพล
พชิญพั์นธ์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุถา่นแกลบ
อดัแทง่ของ
บรษัิท เอบซีี
จํากดั จังหวดั
สรุนิทร์

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

36 5734750328 น.ส.พชิชา
ภทัร ์เลศิจริา
วชัร์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุปรับปรงุ
อาคารหอ้งเชา่
สยามแมนชั�น ใน
เขตพระโขนง
กรงุเทพมหานคร

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

37 5734750468 นายวนัชยั
สอนสะอาด

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุปรับปรงุ
ระบบจา่ยลม
สําหรับหอ้งพน่สี
รถยนตข์องบรษัิท
เอฟเอ็ม จํากดั
จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

38 5734750506 นายสมโชค
นนทะแกว้

การศกึษาความ
เป็นไปไดข้องการ
ลงทนุธรุกจิสนาม
แบดมนิตนั ใน
เขตอําเภอ
ศรรีาชา จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

39 5634750334 นางปัญญา
วร ไพรัช

ปัจจัยที�สง่ผลกระ
ทบตอ่การออก
กลางคนัของ
นักศกึษาจาก
สถาบนัการ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*
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พลศกึษา
วทิยาเขตชลบรุี
ตําบลหนอง
ไมแ้ดง อําเภอ
เมอืง จังหวดั
ชลบรุี

40 5634750385 น.ส.พณติา
นลิกลุ

ปัจจัยที�มผีลตอ่
ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร
เครื�องควิอจัฉรยิะ
ของธนาคารกรงุ
ไทย จํากดั
(มหาชน) อําเภอ
เมอืง จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

41 5734750085 นายชลติ มดั
น่วม

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่
ความลา่ชา้ในงาน
จา้งเหมาของผูรั้บ
เหมาคลงักา๊ซเขา
บอ่ยา บรษัิท
ปตท. จํากดั
(มหาชน) อําเภอ
ศรรีาชา จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

42 5734750301 นายพฤกษ์
แซเ่ลา้

ปัจจัยที�มอีทิธพิล
ตอ่การเลอืกซื�อ
วสัดกุอ่สรา้ง ใน
รา้นคา้วสัดุ
กอ่สรา้งแบบ
ดั�งเดมิ ในจังหวดั
จันทบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

43 5734750387 นายมนตรี
ทาระวา

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิาร
คลนิกิ
กายภาพบําบดั
ของลกูคา้ใน
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

44 5734750441 นายวรพจน์
ลงักาวเิขต

ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจ
ลงทนุบทิคอยน์
ของนักลงทนุ
ทองคําใน
ประเทศไทย

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

45 5734750565 น.ส.สุ
พรรษา มั�น
หมาย

พฤตกิรรมของผู ้
บรโิภคและปัจจัย
ที�มผีลตอ่การ
ตดัสนิใจเลอืกทํา
ธรุกรรมทางการ
เงนิผา่นระบบเคที
บเีน็ตแบงค ์ใน
เขตพื�นที�ศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

46 5734750573 นายสรุวฒุิ
เจรญิผล

ปัจจัยที�มอีทิธพิล
ตอ่การตดัสนิใจ
ซื�อนํ�ามนัหลอ่ลื�น
เครื�องยนตข์อง
กลุม่ธรุกจิขนสง่
ในจังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

47 5734750638 น.ส.อจัฉรา
พรรณ ชมศรี

ปัจจัยที�มอีทิธพิล
ตอ่การตดัสนิใจ
เชา่ อพารท์เมนท์
ในเขตเทศบาล
เมอืง มาบตาพดุ
จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

48 5734750123 น.ส.ณัฐชยา
เลศิกจิ

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์

ตพีมิพ์
ลกัษณะ

*
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สถาพร ลงทนุโรงงาน
ผลตินํ�าแข็ง ใน
เชตตําบลหนอืง
ปรอื อําเภอ
บางละมงุ จังหวดั
ชลบรุี

ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

49 5734750247 น.ส.นลนิ
สดุา ศรยีบุล

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุหอพักหญงิ
ในอําเภอ
วฒันานคร
จังหวดัสระแกว้

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

50 5734750522 น.ส.สรญา
มว่งไหมทอง

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ลงทนุเครื�องหมนุ
แตม้สขีอง บรษัิท
เอ็นพ ีจํากดั ใน
จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

51 5734750557 นางสทุธิ
นันท ์อุน่
ทรัพย์

การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการ
ผลติถา่นอดัแทง่
ของบรษัิท เอ
สน่อน แพ็คกิ�ง
จํากดั ในจังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

52 5734750581 นายเสวยีน
กงทอง

การวเิคราะห์
ประสทิธภิาพ
ตน้ทนุของ
โครงการลงทนุ
เปลี�ยนเครื�องอดั
อากาศ ของ
บรษัิท เอส จํากดั
จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

53 5734750042 น.ส.จริาพร
คุม้เดช

การผลติรถยนต์
นั�งกนักระสนุ และ
ปัจจัยที�เป็นตวั
กําหนดกําไรของ
ธรุกจิ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

54 5734750115 น.ส.ฐฎิกิาญ
จน ์บวัผัน

สาเหตกุาร
ขาดแคลน
แรงงานในภาค
เกษตรและผลก
ระทบที�มตีอ่ธรุกจิ
การผลติพชืสวน
และไมย้นืตน้ ใน
อําเภอปลวกแดง
จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

55 5734750174 นายทนิกร
พชืคํา

การศกึษาเพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพ
การผลติในสาย
การผลติที�ใช ้
แรงงานประจํา
และแรงงานจา้ง
เหมารว่มกนั ของ
บรษัิท พ ีพ ีเค
จํากดั

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

56 5734750361 นายภาสกร
จตูะนนท์

ตน้ทนุและผล
ตอบแทนของ
บรษัิทหลกัทรัพย์
คนัทรี� กรุป๊ จํากดั
(มหาชน) สาขา
ชยัชนะ และ
ปัจจัยที�มผีลตอ่
การตดัสนิใจ
ลงทนุในตลาด
หุน้ของผูอ้อและ
นักลงทนุรายยอ่ย

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*
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ในเขตอําเภอ
เมอืง จังหวดั
ชลบรุี

57 5734750590 นายอภชิยั
ฉันทนา
วณชิย์

ผลการดําเนนิงาน
และแนวทางใน
การขยายสว่น
แบง่ตลาด ใน
ประเทศไทยของ
ผูผ้ลติรถยนต์
บรษัิท เอสเอ็ม-
ซพีี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา
วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

*

หมายเหต:ุ รายการที�มเีครื�องหมาย * เป็นรายการที�หลกัสตูรป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเอง 
9 ภาระงานอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์

และการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติ
ศกึษา

ในปีการศกึษา 2559 มอีาจารยท์ี�ทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ
จํานวน 0 คน มขีอ้มลูภาระงานดงัตารางดา้นลา่ง

ชื�อ จาํนวนนสิติในแผนการเรยีน หมายเหตุ
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ: 
1. อาจารยป์ระจําหลกัสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกัของนักศกึษา
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกตามหลกัเกณฑ ์ดงันี� 
- กรณีอาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมผีลงานทางวชิาการตาม
เกณฑ ์ใหเ้ป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอกรวมไดไ้มเ่กนิ
๕ คน ตอ่ภาคการศกึษา 
- กรณีอาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และดํารงตําแหน่งระดบัผูช้ว่ย
ศาสตราจารยข์ึ�นไป หรอืมคีณุวฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ที�มตํีาแหน่งรองศาสตราจารยข์ึ�นไป
และมผีลงานทางวชิาการตามเกณฑ ์ใหเ้ป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธข์องนักศกึษาระดบั
ปรญิญาโท และเอกรวมไดไ้มเ่กนิ ๑๐ คนตอ่ภาคการศกึษา 
- กรณีอาจารยป์ระจําหลกัสตูรมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารยแ์ละมคีวามจําเป็นตอ้งดแูลนักศกึษาเกนิกวา่จํานวนที�กําหนดใหเ้สนอตอ่สภา
สถาบนัพจิารณาแตท่ั�งนี�ตอ้งไมเ่กนิ ๑๕ คนตอ่ภาคการศกึษา หากมคีวามจําเป็นตอ้งดแูล
นักศกึษามากกวา่ ๑๕ คน ใหข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นรายกรณี 
2. อาจารยป์ระจําหลกัสตูร ๑ คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระของนักศกึษาปรญิญา
โทไดไ้มเ่กนิ ๑๕ คน หากเป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาทั�งวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ใหค้ดิ
สดัสว่น จํานวนนักศกึษาที�ทําวทิยานพินธ ์๑ คน เทยีบไดก้บัจํานวนนักศกึษาที�คน้ควา้อสิระ ๓
คน แตท่ั�งนี� รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ ๑๕ คนตอ่ภาคการศกึษา 
3. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ตอ้งทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละ/หรอือาจารยผ์ู ้
สอบวทิยานพินธ ์และ/หรอือาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรนั�นดว้ย 
ในปีการศกึษา 2559 มอีาจารยท์ี�ทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ
จํานวน 6 คน  

ลําดบั นสิติในแผนการเรยีน ก แบบ ก 2 แผน ข  
1 รศ.ดร.ฐติวิรรณ ศรเีจรญิ - 9  
2 รศ.ศรอีร สมบรูณท์รัพย ์3 9  
3 ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน*์ 4 6  
4 ดร.นรารัก บญุญานาม - 15  
5 ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค*์ 6 4  
6 ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน*์ 6 8  

หมายเหต:ุ * ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค ์ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์และดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน ์ไดรั้บ
การอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั มก. เพื�อทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธไ์มเ่กนิ 10 คน
หรอืเทยีบเทา่ แตร่วมภาระงานอาจารยท์ี�ปรกึษาหลกัทั�งวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ
จะตอ้งไมเ่กนิ 15 คน

10 อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษามผีล
งานวจัิยอยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ

ในปีการศกึษา 2559 มอีาจารยท์ี�ทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ
จํานวน 0 คน มขีอ้มลูผลงานวจัิยดงัตารางดา้นลา่ง

ชื�อ มผีลงานตพีมิพ ์
ในรอบ 5 ปี

หมายเหตุ

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ: 
ในปีการศกึษา 2559 มอีาจารยท์ี�ทําหนา้ที�อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ
จํานวน 6 คน มขีอ้มลูผลงานวจัิยดงัตารางดา้นลา่ง 

ชื�อ มผีลงานตพีมิพใ์นรอบ 5 ปี หมายเหต ุ
1 รศ.ดร.ฐติวิรรณ ศรเีจรญิ / 
2 รศ.ศรอีร สมบรูณท์รัพย ์/ 
3 ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์/ 
4 ดร.นรารัก บญุญานาม / 
5 ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค ์/ 
6 ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน ์/

11 การปรับปรงุหลกัสตูรตามกรอบระยะเวลา หลกัสตูรไดม้กีารปรับปรงุครั�งลา่สดุในปี 2559 และใชใ้นการจัดการเรยีนการ
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ที�กําหนด สอนจนถงึปัจจบุนั และจะครบรอบการปรับปรงุหลกัสตูรในปี พ.ศ. 2563 ทั�งนี�
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรอยูร่ะหวา่งการดําเนนิการเสนอหลกัสตูรปรับปรงุ
ไปยงัคณะกรรมการการศกึษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามระยะเวลาที�
กําหนด และตดิตามความกา้วหนา้อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การ
ปรับปรงุหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัเกณฑท์ี�กําหนด

หมวดที� 2 อาจารย์

ตวับง่ชี� ผลการดาํเนนิงาน

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ - การรบัและแตง่ต ั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 มกีระบวนการรับและแตง่ตั�งอาจารยป์ระจําหลกัสตูรดงันี�

1. คณะมขีั�นตอนการรับอาจารยเ์ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล
ประจํามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เรื�องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกพนักงาน
มหาวทิยาลยั สายวชิาการ

2. ภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตดํ์าเนนิการรวบรวมขอ้มลูคณุวฒุ ิตําแหน่งทาง
วชิาการ ผลงานวชิาการ ความเชี�ยวชาญ เพื�อพจิารณาเสนอรายชื�ออาจารยผ์ูรั้บ
ผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูรไปยงัคณะกรรมการประจําคณะ

3. คณะกรรมการประจําคณะกําหนดใหม้กีารกําหนดวาระการประชมุเรื�องการแตง่ตั�ง
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูร เพื�อพจิารณารายชื�อ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานของหลกัสตูรตามเกณฑข์อง สกอ.

4. เมื�อคณะกรรมการประจําคณะใหค้วามเห็นชอบแลว้ เสนอตอ่คณะกรรมการบณัฑติ
วทิยาลยั คณะกรรมการการศกึษา มก. ที�ประชมุคณบด ีและสภามหาวทิยาลยั
อนุมตั ิตามลําดบั และแจง้ให ้สกอ. รับทราบ

5. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตไ์ดม้กีารตรวจ
สอบคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูรอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อใหม้คีณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ.

1

การประเมนิกระบวนการและการปรบัปรงุกระบวนการ

ในปีการศกึษา 2559 ทางหลกัสตูรเริ�มใชเ้กณฑม์าตรฐาน หลกัสตูรระดบั
อดุมศกึษา พ.ศ. 2558 ซึ�งมกีารเปลี�ยนนยิามและคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูรใหม ่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารประเมนิ
กระบวนการแลว้พบวา่ในปีนี�ควรจะมกีารเพิ�มกระบวนการใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร
และทางภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตร์ว่มกนัทบทวนคณุสมบตัขิองอาจารยใ์นภาควิ
ชาฯ ถา้อาจารยป์ระจําทา่นใดมคีณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑท์ี�สามารถเป็นอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรไดก้จ็ะเสนอรายชื�อไปยงัคณะกรรมการประจําคณะเพื�อขอแตง่ตั�งเป็นอาจารย์
ประจําหลกัสตูรเพิ�มเตมิเพื�อใหส้ามารถรับเป็นที�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละ/หรอืการศกึษา
คน้ควา้อสิระได ้

นอกจากที�ไดม้กีารปรับปรงุเพิ�มกระบวนการดงักลา่วแลว้ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูรไดเ้ขา้ประชมุรว่มกบัคณะกรรมการประจําคณะ เพื�อประเมนิกระบวนการในการรับ
และแตง่ตั�งอาจารยป์ระจําหลกัสตูรในประเด็นอื�นๆ พบวา่ ปัญหาไมอ่ยูท่ี�กระบวนการที�
กําหนดไว ้แตท่ี�ผา่นมาปัญหาดงักลา่วเกดิจากความขาดแคลนอาจารยป์ระจําที�มวีฒุกิาร
ศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืตําแหน่งทางวชิาการในระดบัรองศาสตราจารยข์ึ�นไป แมว้า่
ภาควชิาจะมกีารดําเนนิการตามแผนพัฒนาอาจารยอ์ยา่งตอ่เนื�อง แตก่ารพัฒนาอาจารย์
ใหม้วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืหรอืตําแหน่งทางวชิาการในระดบัรอง
ศาสตราจารยข์ึ�นไป จําเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา 4-8 ปี ตอ่อาจารยป์ระจํา 1 ทา่น  

- ระบบการบรหิารอาจารย ์

กระบวนการ
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อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรมกีารหารอืและมกีารวางแผนอตัรากําลงัรว่มกบัภาค
วชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พื�อกําหนดคณุสมบตัทิั�งทางดา้นคณุวฒุ ิผลการศกึษา ความรู ้
ความสามารถภาษาองักฤษ ประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสตูร ซึ�ง
มวีธิกีารที�จะไดบ้คุลากรตามคณุสมบตัดิงักลา่ว 3 วธิี

1.  พัฒนาอาจารยป์ระจําในภาควชิาฯ ใหม้คีณุวฒุ ิและ/หรอืตําแหน่งทางวชิาการ
เพื�อเตรยีมความพรอ้มสําหรับการเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์
ประจําหลกัสตูรตอ่ไป โดยมกีระบวนการดงันี�

1.1 อาจารยป์ระจําแตล่ะทา่นจัดทําแผนการลาศกึษาตอ่ และแผนการเขา้สู่
ตําแหน่งทางวชิาการเสนอภาควชิาฯ

1.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรหารอืรว่มกบัหวัหนา้ภาควชิาฯ เพื�อทําแผนการ
ลาศกึษาตอ่ของอาจารยแ์ตล่ะทา่นในภาพรวมของภาควชิาฯ

1.3 เสนอแผนการลาศกึษาตอ่ และแผนการเขา้สูตํ่าแหน่งทางวชิาการในที�
ประชมุกรรมการประจําคณะเพื�อพจิารณา

1.4 ตดิตามผลทกุปีเพื�อใหก้ารพัฒนาอาจารยเ์ป็นไปตามแผน และในกรณีที�
อาจารยป์ระจําทา่นใดไมส่ามารถทําไดต้ามแผนจะตอ้งทําบนัทกึชี�แจง
เหตผุล

 

2.  มกีารเชญิอาจารยท์ี�เกษียณอายรุาชการที�มคีณุสมบตัเิป็นไปตามเกณฑข์อง
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมาเป็นผูท้รงคณุวฒุพิเิศษของภาควชิาฯ และเสนอขอ
แตง่ตั�งเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูร โดยมกีระบวนการดงันี�

2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหารอืรว่มกบัหวัหนา้ภาควชิาฯ เพื�อพจิารณาความเพยีง
พอของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร

2.2 พจิารณาถงึคณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุแิตล่ะทา่นที�เป็นไปตามเกณฑท์ี�
สามารถจะเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรได ้

2.3 ทางภาควชิาฯ เสนอรายชื�อผูท้รงคณุวฒุทิี�มคีณุสมบตัทิี�จะเป็นอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร เพื�อขอใหค้ณะทําสญัญาจา้งผูท้รงคณุวฒุิ

3.  มกีารรับสมคัรอาจารยค์ณุวฒุปิรญิญาเอก ซึ�งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เรื�องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
คดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ หลงัจากนั�นสนับสนุนอาจารยใ์นการ
พัฒนาผลงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องอาจารยป์ระจําหลกัสตูรตอ่ไป

 

การประเมนิกระบวนการและการปรบัปรงุกระบวนการ

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารประเมนิกระบวนการแลว้พบวา่ ในการเปิด
รับสมคัรอาจารยค์ณุวฒุปิรญิญาเอกที�ผา่นมานั�นไมม่ผีูท้ี�มคีณุสมบตัทิี�เป็นไปตามเกณฑ์
มาสมคัร ทางอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรจงึไดม้กีารหารอืรว่มกบัหวัหนา้ภาควชิาฯ และ
เสนอในที�ประชมุคณะกรรมการประจําคณะใหป้รับปรงุกระบวนการรับสมคัร โดยจากเดมิ
กําหนดวา่จะตอ้งเป็นผูท้ี�มคีณุวฒิปรญิญาเอก มาเป็นผูท้ี�มคีณุวฒุปิรญิญาโท ที�กําลงั
ศกึษาในระดบัปรญิญาเอกและมแีผนจะจบการศกึษาในระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี ซึ�งจากการ
ปรับปรงุกระบวนการดงักลา่วทําใหใ้นปี 2559 สามารถรับสมคัรและบรรจ ุอ.ศริขิวญั
เจรญิวริยิะกลุ ได ้1 อตัรา โดย อ. ศริขิวญั เจรญิวริยิะกลุ มแีผนที�จะสําเร็จการศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกภายในปี 2560 และคาดวา่จะใชเ้วลาอกีไมเ่กนิ 2 ปีในการทําผลงาน
หลงัสําเร็จการศกึษาเพื�อใหม้คีณุสมบตัเิป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรตอ่ไป

- การสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์
อธบิายในสองประเด็นคอื (1) การเตรยีมการสําหรับอาจารยใ์หม ่และ (2) กระบวนการพัฒนาความรูแ้ละ
ทกัษะใหแ้กค่ณาจารย ์การพัฒนาทกัษะการจัดการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล
(1) การเตรยีมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่
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กระบวนการ

ในการพัฒนาอาจารยป์ระจําเพื�อมาทดแทนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรที�เป็นผูท้รง
คณุวฒุหิรอืเกษียณอายใุนอนาคตนั�น อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารหารอืรว่มกบั
ภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พื�อวางแผนพัฒนาอาจารยใ์หม้คีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอก
และขอตําแหน่งทางวชิาการ โดยมกีระบวนการดงันี�

1. ใหอ้าจารยป์ระจําแตล่ะทา่นวางแผนพัฒนาตนเองทั�งคณุวฒุแิละการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการในชว่งเวลา 5 ปีขา้งหนา้ และเสนอตอ่ภาควชิา

2. ภาควชิานําเสนอขอ้มลูตอ่คณะกรรมการประจําคณะ เพื�อพจิารณาแผนอตัรา
กําลงัและทนุอดุหนุนในการลาศกึษาตอ่

3. ใหอ้าจารยท์ี�อยูร่ะหวา่งการลาศกึษาตอ่รายงานผลการเรยีน ปัญหาและ
อปุสรรคในการเรยีน และแผนการจบการศกึษาทกุสิ�นภาคการศกึษา ตอ่ภาควชิาฯ และ
คณะกรรมการประจําคณะตามลําดบั

4. ใหอ้าจารยท์ี�จบปรญิญาเอกที�ยงัไมม่ผีลงานทางวชิาการหลงัจากจบการ
ศกึษา เสนอแผนในการทําผลงานทางวชิาการตอ่ภาควชิาฯ เพื�อใหม้คีณุสมบตัเิป็น
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรตามเกณฑข์อง สกอ.

5. ภาควชิามกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจํามกีารทําวจัิยอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ โดยคณะมกีารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวจัิยและการเขา้
รว่มการนําเสนอผลงานทางวชิาการทั�งในและตา่งประเทศ

 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการและผลจากการ
ปรบัปรงุที�ดขี ึ�นอยา่งเป็นรปูธรรม

ตน้ปี พ.ศ. 2558 มอีาจารยใ์นภาควชิาฯ สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
จํานวน 3 คน คอื ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์ดร.นรารัก บญุญานาม และ ดร.วรยศ ละมา้ยศรี
โดยทางภาควชิาฯ ไดเ้รง่ผลกัดนัใหอ้าจารยท์ั�ง 3 คน เรง่ทําผลงานทางวชิาการ  โดยใน
ปีการศกึษา 2558 ไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการโดยขอความรว่มมอืใหอ้าจารยท์ี�จบ
ปรญิญาเอกใหมแ่ตย่งัไมม่ผีลงานทางวชิาการซึ�งไดแ้ก ่ดร.นรารัก บญุญานาม และ
ดร.วรยศ ละมา้ยศร ีเขา้มาสงัเกตการเรยีนการสอนในวชิาสมัมนา และสงัเกตการใหคํ้า
ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระในหวัขอ้ที�สนใจ และใหคํ้าปรกึษากบันสิติ
ในเบื�องตน้ภายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ/์การศกึษาคน้ควา้
อสิระหลกั และใหคํ้าแนะนํานสิติที�ทําการศกึษาคน้ควา้อสิระในการเผยแพรผ่ลงาน ซึ�งจะ
ทําใหอ้าจารยท์ั�ง 2 คนมผีลงานเผยแพรร่ว่มกบันสิติและอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษา
คน้ควา้อสิระหลกั และมคีณุสมบตัทิี�สามารถขึ�นทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยัได ้และ
เป็นการเพิ�มประสบการณใ์นการใหคํ้าปรกึษาแนะนํานสิติภายใตก้ารควบคมุดแูลของ
อาจารยท์ี�มปีระสบการณม์ากกวา่ โดยผลจากการปรับปรงุกระบวนการดงักลา่วพบวา่

ภาคตน้ของปีการศกึษา 2558 ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์สามารถทําผลงานทาง
วชิาการเผยแพรไ่ดต้ามเกณฑข์อง สกอ. และเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั มก. และ
สามารถขึ�นทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั และไดรั้บอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัฯ ให ้
ทําหนา้ที�เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรแทนอาจารยท์า่นเดมิที�เกษียณอายุ

ภาคตน้ของปีการศกึษา 2559 นรารัก บญุญานาม สามารถทําผลงานทาง
วชิาการเผยแพรไ่ดต้ามเกณฑข์อง สกอ. และเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั มก. สามารถ
ขึ�นทะเบยีนอาจารยบ์ณัฑติวทิยาลยั และมคีณุสมบตัเิป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรและ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรตามเกณฑข์อง สกอ.

สว่นดร.วรยศ ละมา้ยศร ีคาดวา่จะสามารถทําผลงานทางวชิาการเผยแพรไ่ดต้าม
เกณฑข์อง สกอ. และเกณฑข์องบณัฑติวทิยาลยั มก. สามารถขึ�นทะเบยีนอาจารย์
บณัฑติวทิยาลยั และมคีณุสมบตัเิป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรตามเกณฑข์อง สกอ. ไดใ้น
ปีการศกึษา 2560

สําหรับปีการศกึษา 2559 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารประเมนิ
กระบวนการแลว้พบวา่กระบวนการที�ไดม้กีารปรับปรงุไปในปี 2558 สง่ผลกบัการดําเนนิ
งานในทศิทางที�ดขี ึ�นอยา่งตอ่เนื�อง คอื ในปีการศกึษา 2558 และปีการศกึษา 2559
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สามารถพัฒนาอาจารยป์ระจําใหม้คีณุสมบตัเิป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและ
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรไดเ้พิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง และคาดวา่ในปีการศกึษา 2560 กจ็ะ
สามารถพัฒนาอาจารยป์ระจําใหม้คีณุสมบตัเิป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรตามเกณฑข์อง
สกอ. ไดเ้พิ�มอกีอยา่งนอ้ย 1 ทา่น และในสว่นของแผนการลาศกึษาตอ่ของอาจารย์
ประจําในภาควชิากม็คีวามชดัเจนและสามารถลาไปเรยีนไดต้ามแผนการพัฒนาอาจารย ์

(2) กระบวนการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย ์การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการ
สอน การวดัและประเมนิผล 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารหารอืรว่มกบัภาควชิา
เศรษฐศาสตรแ์ละภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พื�อปรับปรงุกระบวนการในการพัฒนา
ความรูแ้ละตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร โดยมกีระบวนการดงันี�

1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารหารอืรว่มกบัภาควชิาเศรษฐศาสตรแ์ละภาค
วชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พื�อกําหนดแผนและงบประมาณในการพัฒนาความรู ้
และตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร

2. ภาควชิาฯ มกีารจัดสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนใหอ้าจารยไ์ปเขา้รว่มฝึกอบรม
พัฒนาความรูแ้ละทกัษะในดา้นที�ตนเองสนใจและเป็นประโยชน ์สนับสนุนงบ
ประมาณในการทําวจัิย การเขยีนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา
และการเขา้รว่มการนําเสนอผลงานทางวชิาการทั�งในและตา่งประเทศ

3. จัดโครงการอบรมเรื�อง “การเตรยีมความพรอ้มและผลกัดนัเขา้สูตํ่าแหน่งทาง
วชิาการ” เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2559 โดยมรีองคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์
ศรรีาชา รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท ์เป็นวทิยากรและใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูรที�เป็นอาจารยป์ระจําจัดทําแผนพัฒนา
ตําแหน่งทางวชิาการของตนเอง

1

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการและผลจากการ
ปรบัปรงุที�ดขี ึ�นอยา่งเป็นรปูธรรม 

 การปรับปรงุกระบวนการดงักลา่วในรอบปีการศกึษา 2558 สง่ผลให ้การพัฒนา
อาจารยด์ขี ึ�นอยา่งตอ่เนื�อง ดงันี�

-     ดร.พัฒน ์ พัฒนรังสรรค ์ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสามารถยื�นขอ
ประเมนิการสอนเพื�อใชป้ระกอบการขอตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ดใ้นรอบปี
การศกึษา 2558

-     ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสามารถยื�นขอประเมนิ
การสอนเพื�อใชป้ระกอบการขอตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ดใ้นรอบปีการศกึษา
2559

-     ดร.นรารัก บญุญานาม ซึ�งเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรสามารถยื�นขอประเมนิการ
สอนเพื�อใชป้ระกอบการขอตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ดใ้นรอบปีการศกึษา
2559 และไดรั้บการตอบรับตพีมิพบ์ทความวจัิยเรื�อง “Estimation of Farmland
Use in Thailand: A Case Study of Khon-Kaen Province” ในวารสาร Land
Use Policy ซึ�งอยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus Quartile 1

 

สําหรับปีการศกึษา 2559 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารประเมนิผลใน
ดา้นอื�นๆ ของกระบวนการในปี 2558 แลว้พบวา่ยงัไมม่อีาจารยข์อรับทนุสนับสนุนการ
เขยีนเอกสารทางวชิาการเพื�อใชป้ระกอบการเรยีนการสอนจงึไดม้กีารปรับปรงุ
กระบวนการโดยนําเรื�องไปหารอืกบัคณะกรรมการทนุอดุหนุนเพื�อพัฒนาบคุลากรคณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา เพื�อทบทวนระเบยีบการใหท้นุสนับสนุนและแนวทางการ
ประชาสมัพันธแ์ลว้เสนอที�ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ และออกประกาศ “ระเบยีบวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารใหท้นุสนับสนุนการเขยีนเอกสารทางวชิาการเพื�อใชป้ระกอบการเรยีน
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การสอนของบคุลากรคณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา พ.ศ. 2559” ลงวนัที� 16 พฤศจกิายน
2559 เพื�อประชาสมัพันธใ์หอ้าจารยใ์นคณะทราบ ซึ�งหลงัจากมกีารออกประกาศดงักลา่ว
และมกีารประชาสมัพันธทํ์าใหม้อีาจารยม์ายื�นขอรับทนุสนับสนุนการเขยีนเอกสารทาง
วชิาการเพื�อใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในรอบปีการศกึษา 2559 จํานวน 11 คน โดยใน
จํานวนนี�เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรของหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ จํานวน 2 คน และเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรของหลกัสตูรเศรษฐ
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ อกีจํานวน 1 คน

นอกจากนี�ในปีการศกึษา 2559 ยงัมกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูรเขา้รว่มอบรมในโครงการตา่งๆ เพื�อพัฒนาความรูแ้ละทกัษะ
ที�สนใจโดยมรีายละเอยีดดงันี�

-  รศ.ดร.ฐติวิรรณ ศรเีจรญิ ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ไดเ้ขา้รว่มโครงการฝึก
อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “Parametric Stochastic Frontier Models: Theory
and Application” ระหวา่งวนัที� 6-8 กมุภาพันธ ์2560 ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

-  ดร.พัฒน ์ พัฒนรังสรรค ์ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดเ้ขา้รว่มโครงการฝึก
อบรมเรื�อง “The Writing Project: How to write better English” ในวนัที� 15
กมุภาพันธ ์2560 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

-  ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์ซึ�งเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดเ้ขา้รว่มโครงการฝึก
อบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การจัดพมิพแ์ละการจัดรปูเลม่วทิยานพินธ/์การศกึษาคน้ควา้
อสิระ” ในวนัที� 18 กมุภาพันธ ์2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

- ดร.นรารัก บญุญานาม ซึ�งเป็นอาจารยป์ระจําหลกัสตูรไดเ้ขา้รว่มนําเสนอผลงานในที�
ประชมุวชิาการ International Conference for 80th Anniversary of Pusan
National University on Regional Innovation and Cooperation in Asia ในวนัที�
26 พฤศจกิายน 2559 ณ ประเทศเกาหลใีต ้, ไดเ้ขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ”ิ ในวนัที� 25 กมุภาพันธ ์2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา , ไดเ้ขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารทบทวน
วธิกีารประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในวนัที� 15-
16 พฤษภาคม 2560 จัดโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์, ไดเ้ขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การระบบสารสนเทศภมูศิาสตรสํ์าหรับผูเ้ร ิ�มตน้ใชง้าน ในวนัที� 22-26 พฤษภาคม 2560
จัดโดยสํานักงานเทคโนโลยอีวกาศและภมูสารสนเทศ และไดเ้ขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การการสรา้งแบบจําลองในระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พื�อสนับสนุนการตดัสนิใจ ในวนั
ที� 3-7 กรกฎาคม 2560 จัดโดยสํานักงานเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ

คณุภาพอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ รอ้ยละอาจารยท์ี�มวีฒุ ิ
ปรญิญาเอก

37.5 %

รอ้ยละอาจารยท์ี�มี
ตําแหน่งทางวชิาการ

12.5 %

ผลงานวชิาการของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ผลงานในปี 2559 แยกตามประเภทมดีงันี�
ประเภท (นํ�าหนกั) จาํนวน

การประชมุนานาชาต ิ(0.40) 14

วารสาร TCI2 (0.60) 5

วารสาร TCI1 (0.80) 5
โดยมรีายการแยกตามอาจารยด์งันี� (รายการที�มเีครื�องหมาย * จะเป็นรายการที�หลกัสตูรเพิ�มเอง)
1. นายฆนทันนัท ์ทววีฒัน์

ผลงานทางวชิาการในปี 2559 ประเภท นํ�า
หนกั

1 พมิพาภรณ ์วงศรั์ตนพนธ,์ พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ นรารัก บญุ
ญานาม, การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงงานแทง่ยางปพูื�นในจังหวดั
ระยอง, วารสารสยามวชิาการ, ปีที� 17, ฉบบัที� 29, มกราคม - ธนัวาคม 2559,
หนา้ 74-85

วารสาร
TCI1

0.8

2 หนูแดง ชว่ยบดุดา, พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นโครงการลงทนุโรงงานผลตินํ�ายางขน้ในอําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดั
บงึกาฬ, วารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย, ปีที� 11, ฉบบัที�
2, กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559, หนา้ 113-147

วารสาร
TCI1

0.8

3 นายสงกรานต ์สงัขรัตน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ วารสาร 0.6
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ลงทนุระบบการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น ใน
ประเทศไทย, วารสารการวจัิยกาสะลองคํา , ปีที� 10, ฉบบัที� 2, กรกฎาคม -
ธนัวาคม 2559

TCI2

4 นางสาวธนศิา แพรเ่มตคตา, พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การ
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุผลติเพลาสําหรับเครื�องอดัอากาศของบรษัิท
เค จํากดั ในจังหวดัชลบรุ,ี การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรร์ว่มกบัคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร และศนูยศ์กึษาวจัิยและพัฒนากระบวนการยตุธิรรมไทย, 24 มถินุายน
2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

5 นายชนาธปิ อมรชวีนิ, ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการออนเซน็ในอําเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุ,ี
การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 8ภาควชิา
รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รว่มกบั คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร และศนูยศ์กึษาวจัิย
และพัฒนากระบวนการยตุธิรรมไทย, 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

6 นางสาวพชิญส์นิ ีพรประสทิธิ�, ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ศรี
อร สมบรูณท์รัพย,์ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงสขีา้วในจังหวดั
นครศรธีรรมราช, การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที�
8ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตรร์ว่มกบั คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร และ
ศนูยศ์กึษาวจัิยและพัฒนากระบวนการยตุธิรรมไทย, 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

7 ดสุติ สวุรรณ,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ การศกึษาความเป็น
ไปไดใ้นการลงทนุปลกูกระถนิยกัษ์เพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลงิของโรงไฟฟ้าชวีมวล
บรษัิท พพีซี ีจํากดั ในอําเภอทา่เรอื จังหวดัพระนครศรอียธุยา, การประชมุ
วชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 8ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละ
รัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรร์ว่มกบั คณะ
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร และศนูยศ์กึษาวจัิยและพัฒนา
กระบวนการยตุธิรรมไทยณ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24
มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

8 นางสาวอมรรัตน ์หนูโยม, พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปรับปรงุกระบวนการผลติชิ�นสว่นยานยนตข์อง
บรษัิท เอ จํากดั จังหวดัระยอง, การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรร์ว่มกบั คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร และศนูยศ์กึษาวจัิยและพัฒนากระบวนการยตุธิรรมไทยณ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

9 นายฉัตรชยั จันทโพธิ�, พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ การศกึษา
ความเป็นไปได ้ในการลงทนุนําความรอ้นเหลอืทิ�งจากกระบวนการเชื�อมมาใชใ้น
กระบวนการอบพลาสตกิ ของ บรษัิท เอ็ม จํากดั จังหวดัระยอง, การประชมุ
วชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 8ณ คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

10 พชิญส์นิ ีพระประสทิธิ��, ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์ พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ ศรอีร สมบรูณ์
ทรัพย,์ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงสขีา้วในจังหวดั
นครศรธีรรมราช, การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที�
8 ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์รว่มกบั คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร และ
ศนูยศ์กึษาวจัิยและพัฒนากระบวนการยตุธิรรมไทย, 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

2. นางฐติวิรรณ ศรเีจรญิ

ผลงานทางวชิาการในปี 2559 ประเภท นํ�า
หนกั

1 ฐานยิา โอฆะพนม, ฐติวิรรณ ศรเีจรญิ, ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การลงทนุโดยตรง
จากตา่งชาตใินประเทศไทย, วารสารบรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร ์และการสื�อสาร,
ปีที� 11, ฉบบัที� 2, กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559 *

วารสาร
TCI1

0.8

3. นายพฒัน ์พฒันรงัสรรค์

ผลงานทางวชิาการในปี 2559 ประเภท นํ�า
หนกั

1 นางอศิญาณ ์แดงสมทุร, ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ พฤตกิรรม
และปัจจัยที�มผีลตอ่การลงทนุเพื�อวยัเกษียณของครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา
จังหวดัชลบรุ,ี วารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย, ปีที� 11,
ฉบบัที� 1, มกราคม - มถินุายน 2559, หนา้ 110-130

วารสาร
TCI1

0.8

2 ภาวณีิ บญุสมศร,ี พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มผีลตอ่ความพงึพอใจในงานของ
พนักงานระดบัปฏบิตักิารบรษัิท พ ีพ ี(ประเทศไทย) จํา กดั ในนคิมอตุสาหกรรม
อมตะนคร จังหวดัชลบรุ,ี วารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย,
ปีที� 11, ฉบบัที� 2, กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559, หนา้ 49-70

วารสาร
TCI1

0.8

พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มผีลตอ่การซื�อผลติภณัฑช์าชงสมนุไพรในเขต
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3 พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มผีลตอ่การซื�อผลติภณัฑช์าชงสมนุไพรในเขต
เมอืงพัทยา, วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร , ปีที� 13, ฉบบั
ที� 62, กรกฎาคม - กนัยายน 2559

วารสาร
TCI2

0.6

4 นางสาวสกลุพร นอขนุทด, พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อ
คอนโดมเินยีมโครงการรอยลัฮลิล ์รสีอรท์บอ่วนิ จังหวดัชลบรุ,ี วารสารรัชตภ์าค,
ปีที� 10, ฉบบัที� 19, มกราคม - มถินุายน 2559

วารสาร
TCI2

0.6

5 อษัฎางค ์รัตนธาร, พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ความคุม้คา่ในการปรับปรงุกระบวนการ
ผลติจากการทาบญัชตีน้ทนุการไหลของวสัดกุรณีศกึษาในบรษัิทผูผ้ลติชิ�นสว่น
ยานยนต,์ วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง , ปีที� 5, ฉบบัที� 2, กรกฎาคม -
ธนัวาคม 2559, หนา้ 35-42

วารสาร
TCI2

0.6

6 อมัรา พลูสวสัดิ�, พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ฆนัทนันท ์ทววีฒัน,์
ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของนักลงทนุ
ในเขตจังหวดัชลบรุ,ี วารสารรัชตภ์าคย,์ ปีที� 10, ฉบบัที� 20, กรกฎาคม -
ธนัวาคม 2559, หนา้ 25-36

วารสาร
TCI2

0.6

7 นายอคัรพล อารยีป้์อม, พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ อปุสงคก์ารทอ่งเที�ยวเพื�อการ
วเิคราะหร์ะบบเตอืนภยัลว่งหนา้ทางเศรษฐกจิดา้นการทอ่งเที�ยว, การประชมุ
วชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิครั�งที�8 ณ คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

8 นางสาวกณัณกิา สนุทรสวุรรณ, ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์
ปัจจัยที�มผีลตอ่การออมและการลงทนุของประเทศไทยในชว่งสงัคมผูส้งูอาย,ุ
การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 8 ณ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

9 นางสาวธษิณนิ บญุชวูทิย,์ ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�
เป็นตวักําหนดการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท์
เคลื�อนที�ของบรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน), การประชมุวชิาการ
บณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิครั�งที�8ณ คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

10 นายสมรเดช นาคสมบญุ, ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มี
ผลตอ่การตดัสนิใจซื�อรถจักรยานยนตข์นาดใหญข่องผูบ้รโิภคในเมอืงพัทยา,
การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครั�งที� 8ณ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

11 นางสาวณัฏฐณี ดวงจันทร,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจ
เป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพยส์หภาพแรงงานฮติาชแิหง่ ประเทศไทย จํากดั,
การประชมุวชิาการบณัฑติศกึษาระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิครั�งที�8ณ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 24 มถินุายน 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

12 นายอษัฎางค ์รัตนธํารง, พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ความคุม้คา่ในการลงทนุปรับปรงุ
เพื�อลดความสญูเสยีในการผลติในอตุสาหกรรมการผลติชิ�นสว่นยานยนตจ์ากการ
ทําบญัชตีน้ทนุการไหลของวสัด,ุ 2nd National and International
Conference on Philosophy, Politics and Economics29 July 2016,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

13 นายมารตุ อนิทาหลา, ศรอีร สมบรูณท์รัพย,์ พัฒน ์พัฒนรังสรรค,์ ปัจจัยที�สง่ผล
ตอ่การตดัสนิใจซื�ออาคารชดุ ในเทศบาลเมอืงศรรีาชา จังหวดัชลบรุขีองผูท้ี�
ทํางานในเขตนคิมอตุสาหกรรมของภาคตะวนัออก, 2nd National and
International Conference on Philosophy, Politics and Economics29 July
2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2559

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ: 
- รอ้ยละอาจารยท์ี�มวีฒุปิรญิญาเอก เทา่กบั 100% 
- รอ้ยละอาจาารยท์ี�มตํีาแหน่งทางวชิาการ เทา่กบั 33.33%

ผลที�เกดิกบัอาจารย์ - อตัราการคงอยูข่องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร
ปีการ
ศกึษา

รายชื�ออาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
(ตน้ปีการศกึษา)

จาํนวน
อาจารย์
ประจาํ

หลกัสตูร 
(ตน้ปีการ

ศกึษา)

รายชื�ออาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

(สิ�นสดุปีการ
ศกึษา)

จาํนวน
อาจารย์
ประจาํ

หลกัสตูร
เดมิ 

(สิ�นสดุปี
การศกึษา)

จาํนวน
อาจารย์
ประจาํ

หลกัสตูร
ใหม ่

(สิ�นสดุปี
การศกึษา)

อตัรา
การคง

อยู ่
(รอ้ย
ละ)

2559 (รายชื�อจาก
มคอ.2) 
- นายฆนัทนันท์
ทววีฒัน ์
- นางฐติวิรรณ ศรี
เจรญิ 
- นายพัฒน ์พัฒน
รังสรรค ์

3 - นายฆนัทนันท์
ทววีฒัน ์
- นางฐติวิรรณ ศรี
เจรญิ 
- นายพัฒน ์พัฒน
รังสรรค ์

3 0 100.00

- ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ่การบรหิารงานหลกัสตูร
ดา้นที�ประเมนิ ปีการศกึษา 2559
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1. ระบบการรับและแตง่ตั�งอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 4.33

2. ระบบการบรหิารอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 4.60

3. ระบบการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 4.73
- ความเห็นของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตอ่ผลการประเมนิ
การบรหิารหลกัสตูรอยูใ่นเกณฑด์มีาก ครอบคลมุตั�งแ่ตก่ารรับและแตง่ตั�งอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 
การบรหิารอาจารยป์ระจําหลกัสตูร การสง่เสรมิและพัฒนาอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ประกอบกบัคณุภาพ
หลกัสตูรที�มเีนื�อหารายวชิาที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนสิติและผูใ้ชบ้ณัฑติ มหีลายรายวชิาที�นสิติ
สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทํางาน อยา่งไรกต็าม ปัจจัยทางดา้นกายภาพ เชน่ หอ้งปฏบิตักิารเป็นปัจจัย
ที�ควรมกีารพัฒนา

หมวดที� 3 นกัศกึษาและบณัฑติ

ขอ้มลูนสิติ

ปีการศกึษาที�รับเขา้ 
(ตั�งแตปี่การศกึษาที�เริ�มใชห้ลกัสตูร)

จํานวนนักศกึษาที�คงอยู ่(จํานวนจรงิ) ในแตล่ะปีการศกึษา
2556 2557 2558 2559

2556 83 79 33 13
2557 77 64 8
2558 63 62
2559 40

ปจัจยัที�มผีลกระทบตอ่จาํนวนนสิติ

นสิติสว่นใหญทํ่างานประจํา ทําใหน้สิติที�มภีาระงานประจําคอ่นขา้งมากบางรายไมส่ามารถจบไดภ้ายในเวลาที�กําหนด
บางรายมกีารยา้ยสถานที�ทํางานไปภมูภิาคอื�น รวมทั�งนสิติอาจมปัีญหาทางดา้นครอบครัว เชน่ การตั�งครรภ ์บดิามารดา
ป่วยจําเป็นตอ้งดแูล เป็นตน้

จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษา

สาขา: XG65 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

ปีการศกึษาที�รบัเขา้ จาํนวนที�รบัเขา้ ปีการศกึษาที�สาํเร็จการศกึษา

2554 2555 2556 2557 2558

2552 114
2553 117
2554 99
2555 81
2556 83
2557 77

ปจัจยัที�มผีลกระทบตอ่การสาํเร็จการศกึษา

เนื�องจากนสิติสว่นใหญม่งีานประจํา ปัจจัยหลกัที�กระทบตอ่การสําเร็จการศกึษา คอืเรื�องของเวลา ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�อง
การแบง่เวลาใหค้รอบครัว ภาระงานประจํา และระยะทางเดนิทางมาเรยีนที�มหาวทิยาลยั ทําใหม้โีอกาสที�นสิติจะตกคา้ง
ในชว่งของการทํา Thesis และ IS ซึ�งเป็นกจิกรรมที�ตอ้งอาศยัความมวีนัิย ความรับผดิชอบ และความตอ่เนื�องในการทํา

ตวับง่ชี� ผลการดาํเนนิงาน

การรับนสิติ -กระบวนการและผลการดาํเนนิงานการรบันสิติ 

กระบวนการ

หลกัสตูรไดกํ้าหนดรับนสิติปีละ 60 คน โดยในปีการศกึษา 2558 มกีระบวนการรับนสิติ
ดงันี�

1. ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรในชว่งกอ่นเปิดรับสมคัรเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดอืน และ
ตอ่เนื�องไปจนถงึวนัสดุทา้ยของการรับสมคัร

2. จัดเตรยีมชดุใบสมคัรและเอกสารประกอบที�สําคญั

3. แตง่ตั�งคณะอนุกรรมการรับสมคัรซึ�งมาจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและ
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรตามเงื�อนไขของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

4. คณะอนุกรรมการรับสมคัร พจิารณาใบสมคัรและทําประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบ
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4. คณะอนุกรรมการรับสมคัร พจิารณาใบสมคัรและทําประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบ
ขอ้เขยีน

5. คณะอนุกรรมการรับสมคัร พจิารณาขอ้สอบขอ้เขยีน

6. จัดสอบขอ้เขยีนโดยสอบความรูท้างดา้นเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค เศรษฐศาสตร์
มหภาค และคณติศาสตร-์สถติิ

7. คณะอนุกรรมการรับสมคัร พจิารณาคะแนนสอบขอ้เขยีนและประกาศรายชื�อผูม้ี
สทิธิ�สอบสมัภาษณ์

8. ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบสมัภาษณ์

9. คณะอนุกรรมการรับสมคัรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ทบทวนแนวทางและขอ้
คําถามในการสมัภาษณ์

10. สอบสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์จํานวน 2 คน ตอ่ผูเ้ขา้สอบ 1
คน ซึ�งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจําหลกัสตูร คณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ และอาจารยผ์ูส้อน

11. คณะกรรมการสอบสมัภาษณส์ง่คะแนนสมัภาษณใ์หค้ณะอนุกรรมการรับสมคัร
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูรนําไปพจิารณารว่มกนั เพื�อตดัสนิการรับเขา้ศกึษา

12. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มประชมุเพื�อ
สรปุปัญหาตา่งๆ ในแตล่ะขั�นตอนของการรับสมคัรนสิติ

 

การประเมนิกระบวนการ

สําหรับการรับสมคัรนสิติใหมใ่นปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มประชมุเพื�อสรปุปัญหาตา่งๆ ในแตล่ะขั�นตอนของการ
รับสมคัรนสิติในปีการศกึษาที�ผา่นมา แลว้พบปัญหาดงันี�

1.    แนวโนม้ของผูท้ี�มาซื�อใบสมคัรมแีนวโนม้ลดลง

2.    หลงัจากที�จัดสอบขอ้เขยีนและประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สมัภาษณพ์บวา่มผีูท้ี�สอบ
ผา่นขอ้เขยีนแตส่ละสทิธิ�ไมม่าสอบสมัภาษณส์ว่นหนึ�ง โดยจากการโทร
สอบถามผูท้ี�สละสทิธิ�ใหข้อ้มลูวา่เนื�อหาคอ่นขา้งยากกลวัที�จะเรยีนไมไ่หวซึ�ง
สว่นใหญเ่ป็นผูท้ี�อายคุอ่นขา้งสงู ทิ�งชว่งจากการเรยีนไปหลายปี

 

การปรบัปรงุกระบวนการ

การรับสมคัรนสิติใหมใ่นปีการศกึษา 2559 จงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการโดยไมม่ี
การสอบขอ้เขยีน แตเ่นน้ที�การสอบสมัภาษณเ์พื�อที�จะไดม้โีอกาสพดูคยุกบัผูส้มคัรเพื�อ
ทําความเขา้ใจและมโีอกาสอธบิายขอ้สงสยัใหก้บัผูท้ี�สมคัรเรยีน และเนน้การสอนปรับ
พื�นฐานเพื�อใหผู้ท้ี�พื�นฐานทางวชิาการไมด่มีโีอกาสในการปรับตวัมากขึ�น ดงันั�น
กระบวนการรับนสิติในปีการศกึษา 2559 จงึมกีระบวนการหลงัจากปรับปรงุแลว้เป็นดงันี�

1.    ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรในชว่งกอ่นเปิดรับสมคัรเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดอืน และ
ตอ่เนื�องไปจนถงึวนัสดุทา้ยของการรับสมคัร

2.    จัดเตรยีมชดุใบสมคัรและเอกสารประกอบที�สําคญั

3.    แตง่ตั�งคณะอนุกรรมการรับสมคัรซึ�งมาจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและ
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรตามเงื�อนไขของบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

4.    คณะอนุกรรมการรับสมคัร พจิารณาใบสมคัรและทําประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบ
สมัภาษณ์

5.    คณะอนุกรรมการรับสมคัรและอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ทบทวนแนวทางและขอ้
คําถามในการสมัภาษณ์



7/9/2560 TQF system

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7/report/index/2541 22/57

6.    สอบสมัภาษณโ์ดยคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์จํานวน 2 คน ตอ่ผูเ้ขา้สอบ 1
คน ซึ�งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจําหลกัสตูร คณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ และอาจารยผ์ูส้อน

7.    คณะกรรมการสอบสมัภาษณส์ง่คะแนนสมัภาษณใ์หค้ณะอนุกรรมการรับสมคัร
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูรนําไปพจิารณารว่มกนั เพื�อตดัสนิการรับเขา้ศกึษา

8.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มประชมุเพื�อ
สรปุปัญหาตา่งๆ ในแตล่ะขั�นตอนของการรับสมคัรนสิติ

-การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา 

กระบวนการ

1. มกีารจัดปฐมนเิทศกอ่นเปิดภาคการศกึษา เพื�อชี�แจงโครงสรา้งหลกัสตูร ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบั และขอ้มลูอื�นๆ ที�เป็นประโยชนแ์กน่สิติ รวมทั�งมกีารเปิดโอกาสใหน้สิติใหม่
ไดพ้บกบัผูท้รงคณุวฒุ ิคณาจารย ์และเจา้หนา้ที� เพื�อแนะนําการเตรยีมตวัในการเรยีน
ใหป้ระสบความสําเร็จ

2. จัดกจิกรรมกลุม่สมัพันธใ์หก้บันสิติรุน่พี�และนสิติใหม ่โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่น
แรกจะเป็นการใหคํ้าแนะนําและถา่ยทอดประสบการณใ์นการเรยีนและการปรับตวัให ้
กบันสิติใหม ่และสว่นที�สองจะเป็นกจิกรรมสนัทนาการเพื�อละลายพฤตกิรรม ทําให ้
นสิติใหมรู่จั้กกนัมากขึ�น รวมทั�งสง่เสรมิใหเ้กดิการทํางานเป็นทมี

3. จัดกจิกรรมจดุเทยีนปัญญา เพื�อสรา้งขวญัและกําลงัใจใหแ้กน่สิติใหม่

4. หลกัสตูรกําหนดใหน้สิติทกุคนตอ้งเรยีนวชิาปรับพื�นฐาน ไดแ้ก ่วชิาเศรษฐศาสตร์
จลุภาค วชิาเศรษฐศาสตรม์หภาค และวชิาการเงนิ โดยมชีั�วโมงเรยีนวชิาละ 21
ชั�วโมง

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการและผลจากการปรบัปรงุที�ด ี
ข ึ�นอยา่งเป็นรปูธรรม

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานฯ ไดม้กีารทบทวน
กระบวนการรว่มกนั พบวา่ในปีที�ผา่นๆ มา ชว่งภาคการศกึษาแรกจะมอีตัราการลาออก
ของนสิติมากที�สดุ โดยเหตผุลสว่นหนึ�งมาจากการที�นสิติรูส้กึวา่เนื�อหาที�เรยีนคอ่นขา้ง
ยากประกอบกบัยงัไมท่ราบวา่จะสามารถนําความรูจ้ากวชิาที�เรยีนไปประยกุตใ์ชก้บัตวัเอง
ไดอ้ยา่งไร ดงันั�นในปีการศกึษา 2558 และปีการศกึษา 2559  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานฯ จงึไดจั้ดบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “การนําแนวคดิ
ทางเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจําวนั” และ ”เรยีนอยา่งไรใหป้ระสบความ
สําเร็จ” โดย ศ.เกยีรตคิณุ ดร.ทองโรจน ์ออ่นจันทร ์เพื�อใหน้สิติรูส้กึวา่เศรษฐศาสตรเ์ป็น
เรื�องใกลต้วัและสามารถเตรยีม สรา้งความพรอ้มในการเรยีน โดยคาดหวงัวา่เมื�อนสิติเห็น
ถงึความสําคญัของวชิาทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งเป็นรปูธรรมและมคีวามพรอ้มในการเรยีน
จะมอีตัราการลาออกที�ลดลง ทั�งนี�เมื�อพจิารณาคา่ตวัเลขการลาออกของนสิติหลงัจาก
การปรับปรงุกระบวนการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�องแลว้พบวา่อตัราการลาออกของนสิติลดลง
อยา่งตอ่เนื�องตลอดชว่ง 3 ปีที�ผา่นมา โดยมรีายละเอยีดดงันี�

-        นสิติรหสัปี 59 ลาออกเพยีงแค ่1 คน จาก 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50

-        นสิติรหสัปี 58 ลาออก 4 คน (รวมนสิติโครงการเรยีนลว่งหนา้) จากนสิติ 66 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 6.1

-        นสิติรหสัปี 57 ลาออก 12 คน จากนสิติ 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8

โดยผลสํารวจความพงึพอใจในการบรรยายพเิศษโดย ศ.เกยีรตคิณุ ดร.ทอง
โรจน ์ออ่นจันทร ์มคีา่เฉลี�ยอยูท่ี� 4.47 อยูใ่นระดบัพอใจมากที�สดุ  

 

การสง่เสรมิและพัฒนานสิติ - การควบคมุระบบการดแูลการใหค้าํปรกึษาวทิยานพินธใ์นระดบับณัฑติศกึษา 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2557 มกีระบวนการควบคมุระบบการดแูลการใหคํ้าปรกึษาวทิยานพินธใ์น
ระดบับณัฑติศกึษา ดงันี�

1. มกีารจัดมชัฌมินเิทศ เพื�อชี�แจงแนวทางการเลอืกหวัขอ้การศกึษา แนะนําผูท้รง
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1. มกีารจัดมชัฌมินเิทศ เพื�อชี�แจงแนวทางการเลอืกหวัขอ้การศกึษา แนะนําผูท้รง
คณุวฒุพิเิศษ และคณาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ แนวทางใน
การจัดทําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ปัญหาการทําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้
อสิระ รวมทั�งแนะนําประสบการณจ์ากรุน่พี�

2. ใหน้สิติสง่หวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระที�ตนเองสนใจจะศกึษา

3. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรหารอืรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เพื�อจัด
กลุม่เรยีนวชิาสมัมนา โดยพจิารณาจากหวัขอ้เรื�องที�มคีวามใกลเ้คยีงกนัใหม้าเรยีน
กลุม่เดยีวกนั และพจิารณาอาจารยผ์ูส้อนวชิาสมัมนาจากความเชี�ยวชาญและ
ประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของแตล่ะกลุม่

4. แตง่ตั�งอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระใหน้สิติ โดยพจิารณาจาก
ความเชี�ยวชาญและประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของนสิติ

5. มกีารจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื�อดแูลการใหคํ้าปรกึษาแกน่สิติ

6. มกีารจัดสอบโครงรา่งวทิยานพินธโ์ดยประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์
หลกั อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม(ถา้ม)ี และอาจารยภ์ายในภาควชิา เพื�อ
ทบทวนความเหมาะสมของหวัขอ้วทิยานพินธ ์และใหคํ้าแนะนํา/แนวทางในการทํา
วทิยานพินธใ์นสว่นที�เหลอื

7. มกีารจัดสอบปากเปลา่ขั�นสดุทา้ย โดยการสอบของนสิติที�ทําวทิยานพินธจ์ะเป็นไป
ตามมาตรฐานของบณัฑติวทิยาลยั มก. ซึ�งสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานของ สกอ.
สว่นการสอบของนสิติที�ทําการคน้ควา้อสิระเป็นการสอบภายในโดยกรรมการสอบจะ
ประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระหลกั อาจารยท์ี�ปรกึษาการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระรว่ม (ถา้ม)ี และอาจารยภ์ายในภาควชิา เพื�อเป็นการตรวจสอบและ
ควบคมุมาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้อสิระใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนัและเป็นไปตาม
มาตรฐานทกุกลุม่

8. มกีารประชาสมัพันธแ์หลง่ตพีมิพ ์หรอืนําเสนอบทความใหแ้กน่สิติที�เลอืกทํา
วทิยานพินธ์

 

     การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการและผลจากการปรบัปรงุที�ด ี
ข ึ�นอยา่งเป็นรปูธรรม

จากการประเมนิกระบวนการในปีการศกึษา 2558 พบวา่กระบวนการดงักลา่วยงั
เกดิปัญหาหลกัๆ อยู ่3 ประการ คอื 1. หลงัจากที�มกีารเรยีนวชิาสมัมนานสิติมกีารเปลี�ยน
หวัขอ้ของวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ซึ�งหวัขอ้ใหมอ่าจจะไมต่รงกบัความ
เชี�ยวชาญของอาจารยท์ี�สอนสมัมนาในกลุม่เดมิ 2. มนีสิติจํานวนมากที�ขาดความเขา้ใจ
ในสว่นของเครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา และ 3. มนีสิติที�ไมส่ามารถทําวทิยานพินธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระไดท้นัตามกําหนดเวลาจํานวนเพิ�มขึ�น อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จงึไดพ้จิารณาแนวทางในการแกปั้ญหารว่มกนั ซึ�งในปี
การศกึษา 2558 จงึไดเ้พิ�มกระบวนการขึ�น 4 กระบวนการเพื�อแกปั้ญหาดงักลา่ว คอื

1. กระบวนการทบทวนการจัดกลุม่นสิติใหมห่ลงัจากจบวชิาสมัมนา 1 เพื�อใหม้คีวาม
เหมาะสมในการเรยีนวชิาสมัมนา 2 มากขึ�น เพราะทั�งวชิาสมัมนา 1 และ 2 จะเป็นสว่น
ชว่ยในการพัฒนาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระของนสิติไดเ้ป็นอยา่งดี

2. เมื�อจบสมัมนา 2 จะมกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลูหวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้
อสิระที�นสิติสนใจจะศกึษาทกุคนเพื�อเป็นการปรับปรงุฐานขอ้มลูใหก้บัทางอาจารย์
ประจําหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ใชใ้นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหวัเรื�อง ไมใ่หม้คีวามซํ�าซอ้นกบัหวัขอ้การศกึษาของนสิติรุน่กอ่นหนา้
(เพื�อป้องกนักรณีที�อาจารยท์ี�สอนสมัมนาเป็นอาจารยใ์หมแ่ละอาจจะไมท่ราบวา่รุน่
กอ่นหนา้มกีารศกึษาไปแลว้หรอืไม)่

3. มกีารจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ”ิ เพื�อทบทวน
ความรูเ้กี�ยวกบัเครื�องมอืทางสถติทิี�ใชใ้นการทําวทิยานพินธแ์ละศกึษาคน้ควา้อสิระ

4. จัดโครงการใหคํ้าปรกึษาเพื�อเรง่รัดในการทําวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ
ขึ�นทกุสปัดาหใ์นวนัเสารแ์ละ/หรอืวนัอาทติย ์โดยอาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จะทําหนา้ที�เป็นผูป้ระสานนัดหมายระหวา่งอาจารยท์ี�
ปรกึษาและนสิติในแตล่ะกลุม่
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      จากการประเมนิกระบวนการในปีการศกึษา 2559 พบวา่กระบวนการที�ปรับปรงุดงั
กลา่วมปีระสทิธภิาพมากขึ�น เพราะอตัรการจบของนสิติสงูขึ�น โดย

-    ปีการศกึษา 2557 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 44 คน จากจํานวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.67

-    ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 56 คน จากจํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.50

-    ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 52 คน จากจํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.87

 

นอกจากอตัราการจบการศกึษาของนสิติจะสงูขึ�นแลว้จํานวนนสิติที�ตกคา้งใน
หลกัสตูรกม็แีนวโนม้ที�ลดลงอยา่งตอ่เนื�องโดย

-    ปีการศกึษา 2557 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมจํานวน 57 คน

-    ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมจํานวน 34 คน

-    ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมอยูจํ่านวน 26 คน 

   (รวม นสิติของปีการศกึษา 59 ที�ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลา
ของหลกัสตูรจํานวน 9 คน ดว้ยแลว้)

 

นอกจากนี�นสิติที�จะจบการศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูรสามารถนําผลงานไปตี
พมิพไ์ดม้ากขึ�น

-    ปีการศกึษา 2557 ไมม่นีสิติสง่ผลงานไปตพีมิพ์

-    ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�สามารถสง่ผลงานไปตพีมิพใ์นฐาน TCI 1 จํานวน 3
คน และ TCI 2 จํานวน 3 คน

-    ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�สามารถสง่ผลงานไปตพีมิพใ์นฐาน TCI 1 จํานวน 9
คน และ TCI 2 จํานวน 1 คน

- การพฒันาศกัยภาพนสิติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 

กระบวนการเดมิของปีการศกึษา 2558

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มกนัพจิารณา
คดัเลอืกกจิกรรมที�จะชว่ยพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที� 21 ในรอบปีการศกึษานั�นๆ

2.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ประชาสมัพันธ์
กจิกรรมที�จะพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที�
21 ในรอบปีการศกึษานั�นๆ

3.  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เขยีนโครงการเพื�อขออนุมตัโิครงการและคา่ใช ้
จา่ยในการจัดโครงการ (ถา้ม)ี

4.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มกนัประเมนิ
ผลการจัดกจิกรรม

 

การประเมนิกระบวนการและการปรบัปรงุกระบวนการในปีการศกึษา 2559

จากการประเมนิกระบวนการพบวา่การเลอืกกจิกรรมที�จะชว่ยพัฒนาศกัยภาพนักศกึษา
และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 ในรอบปีการศกึษาที�ผา่นมา เป็นการ

พจิารณาเลอืกกจิกรรมโดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโค



7/9/2560 TQF system

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7/report/index/2541 25/57

พจิารณาเลอืกกจิกรรมโดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโค
รงการฯ ซึ�งนสิติไมไ่ดม้สีว่นรว่มในการเสนอกจิกรรมที�อยากจะใหท้างหลกัสตูรจัดให ้ดงั
นั�นในปีการศกึษา 2559 จงึไดเ้พิ�มกระบวนการโดยใหป้ระธานรุน่ของนสิติแตล่ะรุม่เขา้มา
มสีว่นรว่มในการเสนอกจิกรรม ซึ�งมกีระบวนการใหมด่งันี�

1.    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ หารอืรว่มกบั
ประธานรุน่ของนสิติแตล่ะรุน่เพื�อใหข้อ้มลู

2.    ประธานรุน่หารอืกบัเพื�อนในรุน่เพื�อเสนอกจิกรรมที�ตอ้งการใหท้างหลกัสตูรจัดใหเ้พื�อ
พัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21

3.    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มกนั
พจิารณาคดัเลอืกกจิกรรมที�จะชว่ยพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 ในรอบปีการศกึษานั�นๆ

4.    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ประชาสมัพันธ์
กจิกรรมที�จะพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที� 21 ในรอบปีการศกึษานั�นๆ

5.    คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เขยีนโครงการเพื�อขออนุมตัโิครงการและคา่ใช ้
จา่ยในการจัดโครงการ (ถา้ม)ี

6.    อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ รว่มกนั

  

ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรฯ ไดจั้ดกจิกรรมตา่งๆ ใหก้บันสิติ ดงันี�

1.    จัดการบรรยายพเิศษเกี�ยวกบัประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหปั์ญหาทาง
เศรษฐกจิ รวมทั�งการเรยีนใหป้ระสบความสําเร็จ โดย ศ.เกยีรตคิณุ ดร.ทองโรจน์
ออ่นจันทร์

2.    จัดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การใชโ้ปรแกรม Excel สําหรับการวเิคราะห์
โครงการทางดา้นการเงนิ” โดย ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน์

3.    อบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยแบบจําลองโลจติ” โดย
ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค์

4.    ทางหลกัสตูรฯ รว่มกบัหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จัด
บรรยายพเิศษในหวัขอ้การบรหิารการเงนิ โดยเชญิวทิยากรจากตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยมาเป็นผูบ้รรยาย

5.    ประชาสมัพันธโ์ครงการบรกิารวชิาการตา่งๆ ในวทิยาเขตเพื�อเพิ�มพนูความรูแ้ละ
ประสบการณใ์นศาสตรอ์ื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเชงิบรูณาการ

6.    การประชาสมัพันธแ์ละสง่เสรมิใหน้สิตินําผลงานวทิยานพินธไ์ปตพีมิพใ์นวารสารที�
อยูใ่นฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1 และกลุม่ 2 และมกีารมอบรางวลัใหแ้กน่สิติที�มผีลงาน
ทางวชิาการดเีดน่ ทั�งนี�ในปีการศกึษากอ่นหนา้พบวา่นสิติแผน ก สว่นใหญจ่ะใชว้ธิี
การเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธผ์า่นการประชมุทางวชิาการ เนื�องจากขาดขอ้มลูชอ่ง
ทางการเผยแพรใ่นรปูแบบตา่งๆ ในปีนี�จงึไดม้กีารใหข้อ้มลู และเชญิชวนใหน้สิติ
ทําการเผยแพรใ่นรปูแบบอื�นๆ  เพิ�มขึ�น โดยมุง่เนน้ตพีมิพว์ารสารที�อยูใ่นฐาน TCI
โดยในปีนี�มนีสิติแผน ก ไดรั้บการตอบรับตพีมิพผ์ลงานในวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มลู
TCI กลุม่ 1 จํานวน 6 ราย และมนีสิติที�ไดรั้บรางวลัเรยีนดจีากทางบณัฑติวทิยาลยั
เนื�องจากเขา้ขา่ยเงื�อนไขที�จบในระยะเวลา 2 ปี เกรดเฉลี�ยตั�งแต ่3.75 ขึ�นไป และตี
พมิพใ์นวารสารที�อยูใ่นฐาน TCI ตั�งแตก่ลุม่ 2 ขึ�นไป หรอืนําเสนอในเวทรีะดบั
นานาชาต ิจํานวน 6 ราย

ผลที�เกดิกบันสิติ อตัราการคงอยูแ่ละอตัราการสําเร็จการศกึษา*
ปีที�รับเขา้/ปีที�จบการศกึษา 2555/2556 2556/2557 2557/2558 2558/2559

อตัราการคงอยู่ 95.18% 83.12% 98.41%

อตัราการสําเร็จการศกึษา 0.00%

- ความเห็นเพิ�มเตมิของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเกี�ยวกบัอตัราการคงอยูแ่ละการสาํเร็จการ
ศกึษา 

หลกัสตูรยงัคงมนีสิติตกคา้ง ซึ�งเป็นนสิติชั�นปี 3 และชั�นปี 4 อยูบ่า้ง ซึ�งสว่นใหญอ่ยู่

การศกึษาคน้ควา้อสิระ สําหรับสาเหตกุารตกคา้งเป็น
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ระหวา่งการจัดทําวทิยานพินธห์รอืการศกึษาคน้ควา้อสิระ สําหรับสาเหตกุารตกคา้งเป็น
ผลมาจากนสิติมภีาระงานประจํา ทําใหไ้มม่เีวลาในการจัดทํา หรอือาจมกีารยา้ยงาน
หรอือาจมปัีญหาสว่นตวั ในขณะที�อตัราการคงอยูข่องนสิติชั�นปี 2 เป็นนสิติที�อยู่
ระหวา่งการจัดทําวทิยานพินธห์รอืการศกึษาคน้ควา้อสิระ

- ผลการประเมนิความพงึพอใจของนสิติ

ดา้นที�ประเมนิ ปีการศกึษา 2559

1. การรับนสิติ 4.32

2. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา 4.58

3. การควบคมุ ดแูล การใหคํ้าปรกึษาวทิยานพินธแ์กน่สิติระดบับณัฑติศกึษา 4.14

4. การพัฒนาศกัยภาพนสิติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 4.41

- ความเห็นของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตอ่ผลการประเมนิ

ผลการประเมนิความพงึพอใจของนสิติอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะในเรื�องการเตรยีมความ
พรอ้มกอ่นเขา้การศกึษา ซี�งทางโครงการฯ มกีารจัดการทบทวนปรับพื�นฐานใหแ้กน่สิติกอ่น
เริ�มเรยีนจรงิ นอกจากนั�น ยงัมคีวามพงึพอใจตอ่ประเด็นอื�นเพิ�มเตมิ โดยเฉพาะประเด็นสื�อ
เอกสาร และอปุกรณป์ระกอบการเรยีนการสอนมากที�สดุ ทั�งนี� เนื�องจากหลกัสตูรมกีารจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนในทกุรายวชิา มหีนังสอืเรยีนฉบบัภาษาตา่งประเทศที�ทนัสมยัและมี
การใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัในการสอน  รวมทั�งประเด็นเรื�องเนื�อหาหลกัสตูร และอาจารย์
เนื�องจากเนื�อหาของหลกัสตูรมคีวามทนัสมยั สามารถนําไปใชใ้นการทํางานได ้รวมทั�งมกีาร
พัฒนาการคดิวเิคราะห ์และการใชเ้ทคโนโลยทีี�จําเป็น เชน่ มกีารเรยีนรูใ้นการใชง้าน
โปรแกรม SPSS, EViews และ Stata ในรายวชิา 01110521 ระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณสําหรับ
เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ เป็นตน้

- ผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนสิติ

ในปีการศกึษา 2558 นสิติไดแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนวา่ เครื�องปรับอากาศในหอ้งเรยีนไมเ่ย็น โตะ๊เลคเชอร ์ที�มขีนาด
เล็ก หอ้งเรยีนมขีนาดใหญเ่กนิไปเมื�อเทยีบกบัจํานวนนสิติ ทางโครงการฯ ไดพ้จิารณาแลว้พบวา่ หอ้งเรยีน
5204 ภายในอาคาร 5 วทิยาศาสตรพ์ื�นฐาน มโีตะ๊เรยีนที�มขีนาดใหญแ่ละสามารถรองรับนสิติไดพ้อด ีดงันั�น
ทางโครงการฯ จงึทําเรื�องขอความอนุเคราะหค์ณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา ใหดํ้าเนนิเปลี�ยนเครื�องปรับอากาศ
เครื�องเสยีง เครื�องฉายภาพ และคอมพวิเตอร ์(โดยทางโครงการฯ เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย) เพื�อใชห้อ้งดงั
กลา่ว ในปีการศกึษา 2559 ระดบัความพงึพอใจของนสิติที�มตีอ่ดา้นหอ้งเรยีนจงึมคีา่เพิ�มขึ�นเป็น 4.41 ทั�งนี�
ในอนาคตทางโครงการฯ จะเสนอใหม้กีารปรับปรงุโตะ๊ และเกา้อี�ใหห้อ้งอื�นๆ ที�อยูใ่นความดแูลของทางภาค
วชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตซ์ ึ�งรับผดิชอบหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ จาก
เดมิที�เป็นโตะ๊เลคเชอรม์าเป็นโตะ๊เรยีนที�มขีนาดใหญข่ึ�น

- ผลงานแสดงความโดดเดน่ของนสิติ

ในปีการศกึษา 2559 มนีสิติแผน ก ไดรั้บการตอบรับตพีมิพผ์ลงานในวารสารที�อยูใ่นฐาน
ขอ้มลู TCI กลุม่ 1 จํานวน 6 ราย และมนีสิติที�ไดรั้บรางวลัเรยีนดจีากทางบณัฑติ
วทิยาลยั เนื�องจากเขา้ขา่ยเงื�อนไขที�จบในระยะเวลา 2 ปี เกรดเฉลี�ยตั�งแต ่3.75 ขึ�นไป
และตพีมิพใ์นวารสารที�อยูใ่นฐาน TCI ตั�งแตก่ลุม่ 2 ขึ�นไป หรอืนําเสนอในเวทรีะดบั
นานาชาต ิจํานวน 6 ราย

คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านบณัฑติ

จํานวนบณัฑติที�จบการศกึษาในปี 2557 42

จํานวนบณัฑติที�ไดรั้บการประเมนิ 18 (42.9%)

ดา้นผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ คะแนนเฉลี�ย
1 คณุธรรม จรยิธรรม 4.28
2 ความรู ้ 4.13
3 ทกัษะทางปัญญา 4.19
4 ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 4.24
5 ทกัษะวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.07

ความเห็นตอ่ผลการประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ

ผลการประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติรอ้ยละ 42.86 ของผูสํ้าเร็จการศกึษาประจําปีการศกึษา 2557 พบวา่ ผูใ้ช ้
บณัฑติมคีวามพงึพอใจตอ่บณัฑติในภาพรวมอยูท่ี�ระดบั 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ�งอยูใ่นเกณฑด์ ีโดยผูใ้ชบ้ณัฑติมี
ความพงึพอใจตอ่นสิติดา้นดา้นคณุธรรมจรยิธรรมมากที�สดุ คอื 4.28

ในขณะที�ความพงึพอใจที�มตีอ่บณัฑติในดา้นอื�นๆ เชน่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความ
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ในขณะที�ความพงึพอใจที�มตีอ่บณัฑติในดา้นอื�นๆ เชน่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความ
สมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ อยูใ่นเกณฑด์ ีโดยอาจารยป์ระจําหลกัสตูรจะมกีารทบทวนการเรยีนการสอน
เพื�อใหร้ายวชิาที�เปิดสอนมกีารตอบสนองตอ่กรอบมาตรฐานคณุวฒุดิงักลา่วมากขึ�น ทั�งนี� สําหรับความพงึพอใจที�มตีอ่
บณัฑติในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ�งมคีา่นอ้ยที�สดุ คอื 4.07
เชน่เดยีวกบัผลการประเมนิที�สํารวจจากผูใ้ชบ้ณัฑติที�สําเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2556 โดยมคีา่เฉลี�ยที� 4.01 ซึ�งอยู่
ในเกณฑด์ ีแตม่คีา่การประเมนินอ้ยที�สดุ จากการทบทวนของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรอาจเป็นไปไดว้า่ การสอน
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นบางรายวชิาอาจไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทําใหค้วามพงึพอใจตอ่ดา้นดงั
กลา่วมคีา่คอ่นขา้งนอ้ย แตม่แีนวโนม้ดขีึ�น ในปีการศกึษา 2559 จงึไดม้กีารจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง การ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิซึ�งจัดขึ�นในวนัที� 25 กมุภาพันธ ์2560 ทั�งนี� เพื�อใหน้สิติมคีวามรูท้างดา้นการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ�งขึ�น

การเผยแพรผ่ลงานของนสิติและผูส้าํเร็จการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ตารางสรปุแยกตามประเภท
ประเภท (นํ�าหนกั) จาํนวน

ตพีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ�ง (0.10) 33

การประชมุนานาชาต ิ(0.40) 14

วารสาร TCI2 (0.60) 5

วารสาร TCI1 (0.80) 5
ดา้นลา่งเป็นรายการแยกตามนสิติและบณัฑติ

รหสัประจาํ
ตวั

นสิติและผู ้
สาํเร็จการ

ศกึษา

ชื�อผลงาน แหลง่เผยแพร่ ประเภท คา่นํ�า
หนกั

1 5534750511 นายวรพล ดี
ขาว

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปัจจัยสว่นประสม
ทางการตลาดที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช ้
บรกิารสนิเชื�อเคหะของธนาคารออมสนิ เขต
ชลบรุ ี1

วารสารวชิาการศรปีทมุ
ชลบรุ ีปีที� 12 ฉบบัที� 3
มกราคม-มนีาคม 2559

วารสาร
TCI1

0.8 *

2 5834750352 น.ส.พมิพาภ
รณ ์วงศรั์ต
นพนธ์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงงาน
แทง่ยางปพูื�นในจังหวดัระยอง

วารสารสยามวชิาการ ปีที�
17 ฉบบัที� 29 เดอืน
สงิหาคม-ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI1

0.8 *

3 5534750456 น.ส.ภารดี
ยิ�งมทีรัพย์

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทนุโรงงาน
ผลตินํ�ายางขน้ในพื�นที�อําเภอแกลง จังหวดั
ระยอง

วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละ
บรหิารธรุกจิปรทิศัน ์ปีที�
12 ฉบบัที� 1 เดอืน
มกราคม-มถินุายน 2559

วารสาร
TCI2

0.6 *

4 5634750431 น.ส.ภาวณีิ
บญุสมศรี

ปัจจัยที�มผีลตอ่ความพงึพอใจในงานของ
พนักงานระดบัปฏบิตักิาร บรษัิท พ ีพี
(ประเทศไทย) จํากดั ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวดัชลบรุี

วารสารวทิยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฎั
เชยีงราย ปีที� 11 ฉบบัที� 2
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI1

0.8 *

5 5534750669 นาย
สงกรานต์
สงัขรัตน์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุระบบการ
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา
บา้น ในประเทศไทย

วารสารการวจัิยกาสะลอง
คํา ปีที� 10 ฉบบัที� 2
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559

วารสาร
TCI2

0.6 *

6 5534750821 นางอศิญาณ์
แดงสมทุร

พฤตกิรรมและปัจจัยที�มผีลตอ่การลงทนุเพื�อวยั
เกษียณของคร ูโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

วารสารวทิยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฎั
เชยีงราย ปีที� 11 ฉบบัที� 1
มกราคม-มถินุายน 2559

วารสาร
TCI1

0.8 *

7 5634750610 น.ส.สกลุพร
นอขนุทด

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อคอนโดมเินยีม
โครงการรอยลัฮลิล ์รสีอรท์ บอ่วนิ จังหวดัชลบรุี

วารสารรัชตภ์าค ปีที� 10
ฉบบัที� 19 มกราคม-
มถินุายน 2559

วารสาร
TCI2

0.6 *

8 5634750636 น.ส.สรนิ
ทพิย ์เกดิผล

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่มลูคา่การลงทนุโดยตรงจาก
ประเทศญี�ปุ่ นในอตุสาหกรรมยานยนต,์ โลหะ
และเครื�องใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย

วารสารวทิยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฎั
เชยีงราย ปีที� 11 ฉบบัที� 1
มกราคม-มถินุายน 2559

วารสาร
TCI1

0.8 *

9 5734750654 นายอษัฎางค์
รัตนธํารง

ความคุม้คา่ในการปรับกระบวนการผลติจากการ
ทําบญัชตีน้ทนุการไหลของวสัด ุกรณีศกึษาใน
บรษัิทผูผ้ลติชิ�นสว่นยานยนต์

วารสารมหาวทิยาลยั
ราชภฎัลําปาง ปีที� 5 ฉบบั
ที� 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม
2559

วารสาร
TCI2

0.6 *

10 5634750814 น.ส.อมัรา
พลูสวสัดิ�

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกลงทนุใน
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวของนักลงทนุในจังหวดั
ชลบรุี

วารสารรัชตภ์าคย ์ปีที� 10
ฉบบัที� 20 ประจําเดอืน
กรกฎาคม - ธนัวาคม
2559

วารสาร
TCI2

0.6 *

11 5734750298 น.ส.พรวภิา
เพยีรวฒันะ
กลุชยั

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุฟารม์
เลี�ยงสกุรแบบพันธสญัญาในอําเภอพนัสนคิม
จังหวดัชลบรุี

วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละ
กลยทุธก์ารจัดการ คณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด

0.1 *
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มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
ศรรีาชา ป

ลกัษณะ
หนึ�ง

12 5734750204 น.ส.ธน
ลกัษณ ์ศริิ
นภาทรัพย์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปรับปรงุ
ระบบบําบดันํ�าเสยีเพื�อนํากา๊ซชวีภาพ มาใชใ้น
กระบวนการผลติของโรงงานผลติยางแทง่
มาตรฐาน 20 ในสงักดัการยางแหง่ประเทศไทย
ในอําเภอวงัสามหมอ จังหวดัอดุรธานี

วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละ
กลยทุธก์ารจัดการ คณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
ศรรีาชา ป

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

13 5734750212 น.ส.ธนศิา
แพรเ่มตตรา

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุผลติ
เพลาสําหรับเครื�องอดัอากาศของบรษัิท เค
จํากดั ในจังหวดัชลบรุี

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก. หนา้

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

14 5734750077 นายชนาธปิ
อมรชวีติ

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงกา
รออนเซน็ ในอําเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุี

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

15 5734750611 นายอคัรพล
อารยีป้์อม

อปุสงคก์ารทอ่งเที�ยวเพื�อการวเิคราะหร์ะบบ
เตอืนภยัลว่งหนา้ทางเศรษฐกจิดา้นการทอ่ง
เที�ยว

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

16 5734750336 น.ส.พชิญ์
สนิ ีพร
ประสทิธิ�

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงสขีา้ว
ในจังหวดันครศรธีรรมราช

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 2

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

17 5734750140 นายดสุติ สุ
วรรณื

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปลกู
กระถนิยกัษ์เพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลงิของโรงไฟฟ้า
ชวีมวล บรษัิท พพีซี ีจํากดั ในอําเภอทา่เรอื
จังหวดัพระนครศรอียธุยา

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

18 5734750603 น.ส.อมรรัตน์
หนูโยม

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปรับปรงุ
กระบวนการผลติชิ�นสว่นยานยนตข์องบรษัิท เอ
จํากดั จังหวดัระยอง

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

19 5734750034 น.ส.กณัณิ
กา สนุทร
สวุรรณ

ปัจจัยที�มผีลตอ่การออมและการลงทนุของ
ประเทศไทยในชว่งสงัคมผูส้งูอายุ

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 2

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

20 5734750239 น.ส.ธษิณนิ
บญุชวูทิย์

ปัจจัยที�เป็นตวักําหนดการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
ในการเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท์
เคลื�อนที�ของบรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากดั

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 4

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

21 5734750069 นายฉัตรชยั
จันทโพธิ�

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุนําความ
รอ้นเหลอืทิ�งจากกระบวนการเชื�อมมาใชใ้น
กระบวนการอบพลาสตกิของบรษัิท เอ็ม จํากดั
จังหวดัระยอง

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 4

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

22 5734750514 นายสมรเดช
นาคสมบญุ

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญข่องผูบ้รโิภค ในเมอืงพัทยา

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

23 5534750951 น.ส.ณัฎฐณี
ดวงจันทร์

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเป็นสมาชกิสหกรณ์
ออมทรัพย ์สหภาพแรงงานฮติาชแิหง่
ประเทศไทย จํากดั

การประชมุวชิาการบณัฑติ
ศกึษาระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิครั�งที� 8 วนัที�
24 ก.ค.59 คณะ
สงัคมศาสตร ์มก.หนา้ 3

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

24 5734750492 น.ส.ศริ
นทพิย ์อภิ
เดชอารักษ์

ผลกระทบจากการลดภาษีนําเขา้และนโยบาย
รถคนัแรกที�มตีอ่อปุสงคสํ์าหรับรถยนต ์และผล

2nd National and
International
Conference on

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *
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ประกอบการของผูผ้ลติรถยนตใ์นประเทศไทย
ของผูผ้ลติรถยนต์

Philosophy, Politics and
Economics (NICPPE) 29
July 59

25 5734750654 นา
ยอฟัษฎางค์
รัตนธํารง

ความคุม้คา่ในการลงทนุปรับปรงุเพื�อลดความ
สญูเสยีในการผลติในอตุสาหกรรมการผลติชิ�น
สว่นยานยนตจ์ากการทําบญัชตีน้ทนุการไหล
ของวสัดุ

2nd National and
International
Conference on
Philosophy, Politics and
Economics (NICPPE) 29
July 59

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

26 5734750409 นายมารตุ
อนิทาหลา

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื�ออาคารชดุใน
เทศบาลเมอืงศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ีของผูท้ี�
ทํางานในเขตนคิมอตุสาหกรรมของภาคตะวนั
ออก

2nd National and
International
Conference on
Philosophy, Politics and
Economics (NICPPE) 29
July 59

การ
ประชมุ
นานาชาติ

0.4 *

27 5634750199 นายณัท
เดชาธร พานิ
ชเกษม

ปัจจัยที�มผีลตอ่พฤตกิรรมการออมของพนักงาน
กลุม่อตุสาหกรรมรถยนตใ์นเขตนคิม
อตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

28 5634750440 น.ส.มณีรัตน์
ถริะพทุธชิยั

พฤตกิรรม และปัจจัยที�มผีลตอ่การเชา่ซื�อสนิคา้
อปุโภคบรโิภคของ บรษัิท เคทบีลีสิซิ�ง จํากดั
ของลกูคา้ธนาคารกรงุไทย ในอําเภอศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

29 5734750263 น.ส.นันทวนั
จันทรส์วุรรณ์

ความพงึพอใจของลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารโมบาย
แบงคก์ิ�ง ของธนาคารกรงุศรอียธุยา ในเขต
อําเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

30 5734750271 น.ส.นภิา
พรรณ ชยั
เลศิวณชิ
กกลุ

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อบา้นเดี�ยว ใน
เขตอําเภอบา้งฉาง จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

31 5734750130 นายชลาคม
ขอบคณุ

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุซื�อตูพ่น่สี
ของบรษัิท เอสเอ็มซ ีจํากดั จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

32 5634750261 นางนภิา
ดอนดไีพร

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุหอพัก
นักศกึษาหญงิ บรเิวณมหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลู
สงคราม จังหวดัพษิณุโลก

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

33 5734750051 นางจริาภรณ์
เหลี�ยม
โสภณ

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุเครื�องสบู
นํ�าแผงเซลลแ์สงอาทติยข์องไรส่ม้โสภณ
อําเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

34 5734750107 นายโชคชยั
จําปีเรอืง

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุขยาย
กําลงัการผลติไกดโ์พสทข์อง บรษัิท เอซบีี
จํากดั จังหวดัสมทุรปราการ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

35 5734750191 นายธนพล
พชิญพั์นธ์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุถา่น
แกลบอดัแทง่ของบรษัิท เอบซี ีจํากดั จังหวดั
สรุนิทร์

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

36 5734750328 น.ส.พชิชา
ภทัร ์เลศิจริา
วชัร์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปรับปรงุ
อาคารหอ้งเชา่สยามแมนชั�น ในเขตพระโขนง
กรงุเทพมหานคร

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

37 5734750468 นายวนัชยั
สอนสะอาด

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุปรับปรงุ
ระบบจา่ยลมสําหรับหอ้งพน่สรีถยนตข์องบรษัิท
เอฟเอ็ม จํากดั จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด

0.1 *
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มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ลกัษณะ
หนึ�ง

38 5734750506 นายสมโชค
นนทะแกว้

การศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุธรุกจิ
สนามแบดมนิตนั ในเขตอําเภอ ศรรีาชา จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

39 5634750334 นางปัญญา
วร ไพรัช

ปัจจัยที�สง่ผลกระทบตอ่การออกกลางคนัของ
นักศกึษาจากสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขต
ชลบรุ ีตําบลหนองไมแ้ดง อําเภอเมอืง จังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

40 5634750385 น.ส.พณติา
นลิกลุ

ปัจจัยที�มผีลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
เครื�องควิอจัฉรยิะ ของธนาคารกรงุไทย จํากดั
(มหาชน) อําเภอเมอืง จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

41 5734750085 นายชลติ มดั
น่วม

ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ความลา่ชา้ในงานจา้งเหมา
ของผูรั้บเหมาคลงักา๊ซเขาบอ่ยา บรษัิท ปตท.
จํากดั (มหาชน) อําเภอ ศรรีาชา จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

42 5734750301 นายพฤกษ์
แซเ่ลา้

ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การเลอืกซื�อวสัดกุอ่สรา้ง
ในรา้นคา้วสัดกุอ่สรา้งแบบดั�งเดมิ ในจังหวดั
จันทบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

43 5734750387 นายมนตรี
ทาระวา

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลนิกิกายภาพบําบดัของลกูคา้ในจังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

44 5734750441 นายวรพจน์
ลงักาวเิขต

ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจลงทนุบทิคอยน์
ของนักลงทนุทองคําในประเทศไทย

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

45 5734750565 น.ส.สุ
พรรษา มั�น
หมาย

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและปัจจัยที�มผีลตอ่การ
ตดัสนิใจเลอืกทําธรุกรรมทางการเงนิผา่
นระบบเคทบีเีน็ตแบงค ์ในเขตพื�นที�ศรรีาชา
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

46 5734750573 นายสรุวฒุิ
เจรญิผล

ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจซื�อนํ�ามนัหลอ่
ลื�นเครื�องยนตข์องกลุม่ธรุกจิขนสง่ในจังหวดั
ชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

47 5734750638 น.ส.อจัฉรา
พรรณ ชมศรี

ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเชา่ อพารท์เม
นท ์ในเขตเทศบาลเมอืง มาบตาพดุ จังหวดั
ระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

48 5734750123 น.ส.ณัฐชยา
เลศิกจิ
สถาพร

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโรงงาน
ผลตินํ�าแข็ง ในเชตตําบลหนอืงปรอื อําเภอ
บางละมงุ จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

49 5734750247 น.ส.นลนิ
สดุา ศรยีบุล

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุหอพัก
หญงิในอําเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

50 5734750522 น.ส.สรญา
มว่งไหมทอง

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุเครื�อง
หมนุแตม้สขีอง บรษัิท เอ็นพ ีจํากดั ในจังหวดั
ระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *
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51 5734750557 นางสทุธิ
นันท ์อุน่
ทรัพย์

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติถา่นอดั
แทง่ ของบรษัิท เอสน่อน แพ็คกิ�ง จํากดั ใน
จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

52 5734750581 นายเสวยีน
กงทอง

การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพตน้ทนุของโครงการ
ลงทนุเปลี�ยนเครื�องอดัอากาศ ของบรษัิท เอส
จํากดั จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

53 5734750042 น.ส.จริาพร
คุม้เดช

การผลติรถยนตนั์�งกนักระสนุ และปัจจัยที�เป็น
ตวักําหนดกําไรของธรุกจิ

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

54 5734750115 น.ส.ฐฎิกิาญ
จน ์บวัผัน

สาเหตกุารขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและ
ผลกระทบที�มตีอ่ธรุกจิการผลติพชืสวนและไม ้
ยนืตน้ ในอําเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

55 5734750174 นายทนิกร
พชืคํา

การศกึษาเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลติในสาย
การผลติที�ใชแ้รงงานประจําและแรงงานจา้ง
เหมารว่มกนั ของ บรษัิท พ ีพ ีเค จํากดั

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

56 5734750361 นายภาสกร
จตูะนนท์

ตน้ทนุและผลตอบแทนของ บรษัิทหลกัทรัพย์
คนัทรี� กรุป๊ จํากดั (มหาชน) สาขาชยัชนะ และ
ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจลงทนุในตลาดหุน้
ของผูอ้อและนักลงทนุรายยอ่ยในเขตอําเภอ
เมอืง จังหวดัชลบรุี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

57 5734750590 นายอภชิยั
ฉันทนา
วณชิย์

ผลการดําเนนิงานและแนวทางในการขยายสว่น
แบง่ตลาด ในประเทศไทยของผูผ้ลติรถยนต์
บรษัิท เอสเอ็ม-ซพีี

เว็บไซดค์ณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา
มก.ศรรีาชา วนัที� 30 ธ.ค.
59

ตพีมิพ์
ลกัษณะ
ใด
ลกัษณะ
หนึ�ง

0.1 *

หมายเหต:ุ รายการที�มเีครื�องหมาย * เป็นรายการที�หลกัสตูรป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเอง 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการเผยแพรผ่ลงานของนสิติและผูส้าํเร็จการศกึษา: 

หมวดที� 4 ขอ้มลูผลการเรยีนรายวชิาของหลกัสตูรและคณุภาพการสอนในหลกัสตูร

สรปุผลการเรยีนในรายวชิาของนสิติในหลกัสตูร

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559

นสิติรหสั 59, สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ

รหสัวชิา A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N

1 01110511 12 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01110512 8 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01110541 17 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559

นสิติรหสั 59, สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ

รหสัวชิา A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N

1 01110531 9 12 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 01110551 8 18 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

การวเิคราะหผ์ลการเรยีนของนสิติในหลกัสตูร

รายวชิาที�ปรากฏไมม่คีวามผดิปกตขิองการกระจายคะแนน ซึ�งผลการเรยีนสว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั B ถงึ B+ (กรณีเกรด F
มาจากการขาดสอบ) อยา่งไรกต็าม ในรายวชิา 01110597 สมัมนา มนีสิติที�ไดรั้บผลการเรยีน A อยูจ่านวนคอ่นขา้ง

มาก ซี�งรายวชิาดงักลา่วเป็นรายวชิาที�หลกัสตูรใหน้สิติเตรยีมความพรอ้มในการจัดทําวทิยานพินธห์รอืการศกึษาคน้ควา้
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มาก ซี�งรายวชิาดงักลา่วเป็นรายวชิาที�หลกัสตูรใหน้สิติเตรยีมความพรอ้มในการจัดทําวทิยานพินธห์รอืการศกึษาคน้ควา้
อสิระ ทําใหน้สิติมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูค้อ่นขา้งมาก 

สรปุผลรายวชิาที�เปิดสอน

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559

A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N

01110511 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ I 13 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01110512 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ II 8 16 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
01110541 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการตลาดขั�นสงู 17 9 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559

A B+ B C+ C D+ D F W S U P NP I N

01110531 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการเงนิขั�นสงู 9 12 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01110551 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการวเิคราะหแ์ละการประเมนิโครงการ 8 18 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

คณุภาพหลกัสตูร การเรยีนการสอน และการประเมนิผล

ตวับง่ชี� ผลการดาํเนนิงาน

สาระของรายวชิาในหลกัสตูร - หลกัคดิในการออกแบบหลกัสตูร 

ระบบและกลไก

-     หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ มกีารกําหนดกรอบ
แนวคดิในการสรา้งหลกัสตูรเชงิบรูณาการศาสตรข์ั�นสงูตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ เป็นหลกัสตูรที�ผสมผสานวชิาการและวชิาชพีอยา่งสมดลุโดย
มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเปลี�ยนแปลงที�เชื�อมโยงกนัระหวา่งระบบ
เศรษฐกจิและการปรับตวัทางธรุกจิผา่นการะบวนการคดิ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ยา่ง
มเีหตผุล โดยหลกัสตูรมกีารกําหนดสาระวชิาที�เนน้ความรู ้ทฤษฎแีละการปฏบิตัทิี�จะ
ชว่ยสรา้งโอกาสในการพัฒนาความรูด้า้นเศรษฐศาสตรธ์รุกจิและสามารถที�จะพัฒนา
ตนเองในการประกอบอาชพีที�ซบัซอ้นในสาขาที�เกี�ยวขอ้ง ผา่นการเรยีนการสอนที�มี
ประสทิธภิาพ โดยมจีดุเนน้ตา่ง ๆ มกีารวางแผนงานและสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ

-     หลกัสตูรฯ ไดม้กีารแตง่ตั�งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบและอาจารยป์ระจําหลกัสตูร เพื�อ
วางแผนการดําเนนิการบรหิารหลกัสตูร ตลอดจนมแีผนการพัฒนาปรับปรงุหลกัสตูร
กลยทุธแ์ละตวับง่ชี�การพัฒนา ดว้ยกระบวนการวพิากษ์ และขอ้มลูการวจัิยสถาบนั โดย
มกีารปรับปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี

 

การนําระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิตั ิ

หลกัสตูรฯ กําหนดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและ
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อคอยกํากบัดแูลการเรยีนการสอนในแตล่ะ
ภาคการศกึษาใหต้รงตามปรัชญาและวตัถปุระสงคข์องการออกแบบหลกัสตูร ในชว่งเวลา
ที�พบขอ้บกพรอ่งหรอืปัญหาในการบรหิารหลกัสตูรคณะกรรมการจะรว่มกนัประชมุเพื�อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และนําขอ้สรปุในการประชมุคณะกรรมการอาจารยผ์ูรั้บผดิ
ชอบหลกัสตูรเสนอตอ่คณะกรรมการการศกึษาเป็นลําดบัตอ่ไป

1.  การเปิดรายวชิาเลอืกใหม ่เชน่ รายวชิา 0110552 Business Economics of
Organization แทนรายวชิา 01103541 เพื�อใหร้ายละเอยีดของรายวชิาตรงกบั
ปรัชญาของหลกัสตูร

2.  ปรับเวลาเรยีนของหมูเ่รยีน จันทร-์ศกุร ์และหมูเ่รยีน เสาร-์อาทติย ์เป็นภาคการศกึษา
(15 สปัดาห)์ ทําใหส้ามารถเปิดวชิาเลอืกไดเ้พิ�มมากขึ�น เนื�องจากมเีวลาเรยีนเพิ�มขึ�น
โดยรายวชิาที�เปิดทั�ง 2 หมูเ่รยีนมคีวามแตกตา่งกนั นสิติจงึสามารถเลอืกเรยีนไดต้าม
ความตอ้งการ
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การประเมนิกระบวนการ 

หลกัสตูรฯ ไดว้างปรัชญาและจดุประสงคใ์นการเรยีนการสอนและดําเนนิการเรยีนการ
สอนตามแนวทางที�ไดว้างแผนไว ้แตเ่นื�องจากหลกัสตูรฯ เพิ�งดําเนนิการเปิดสอนเป็นปี
การศกึษาแรก และรายวชิาพื�นฐานในหลกัสตูรไมไ่ดม้กีารเปลี�ยนแปลง ดงันั�นจงึยงัไมม่ี
นสิติที�ลงเรยีนรายวชิาเลอืก

- ขอ้มลูที�ใชใ้นการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร 
1.    การพฒันาหลกัสตูร

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ไดม้กีาร
ปรับปรงุ เปลี�ยนแปลง และพัฒนาใหต้อบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงของ
เศรษฐกจิและสงัคมโลกอยา่งตอ่เนื�อง โดยมุง่เนน้การพัฒนาหลกัสตูรที�ทนัสมยั
มมีาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล อกีทั�งสอดคลอ้งกบัปรัชญาการเรยีนการ
สอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั และสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21  เพื�อ
สรา้งทรัพยากรมนุษยท์ี�ตระหนักรูแ้ละเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิ
สงัคม และธรุกจิ พัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี�มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
สงัเคราะห ์วางแผน และมทีกัษะในการบรหิารจัดการไดอ้ยา่งมกีลยทุธเ์ป็น
ทรัพยากรมนุษยข์องชาตทิี�สามารถสรา้งคณุคา่ใหแ้กอ่งคก์ร สงัคม และประเทศ
ชาต ิเป็นการสรา้งมหาบณัฑติที�มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่
สงัคม โดยใหค้วามสําคญักบัการประยกุตแ์นวคดิทางทฤษฎสีูภ่าคปฏบิตั ิตลอด
จนการมปีฏสิมัพันธก์บัหน่วยงานภายนอก ที�นําไปสูก่ารแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละ
การรว่มมอืกนัของบคุคลในชาตอิยา่งสรา้งสรรคแ์ละยั�งยนื

 
2.    ความเกี�ยวขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิมุง่เนน้การเป็น
สว่นหนึ�งของศาสตรแ์หง่แผน่ดนิเพื�อการกนิดอียูด่ขีองชาต ิโดยตอบสนองตอ่
พันธกจิของคณะเศรษฐศาสตร ์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรอ์ยา่งตอ่เนื�อง ใน
การสรา้งคนที�มทีกัษะทางความรู ้มทีกัษะวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที�ทนัสมยัมกีารเจรญิงอกงามทางภมูปัิญญา รูเ้หต ุรูผ้ล ยดึมั�น
คณุธรรม จรยิธรรม มทีกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล มคีวามรับผดิชอบและมี
จติสํานกึเพื�อสว่นรวม เพื�อผลติมหาบณัฑติที�มคีณุภาพตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และมคีวามสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก  อกีทั�งสั�งสม
ภมูปัิญญา สรา้งและพัฒนาองคค์วามรูท้ี�หลากหลายบนรากฐานของงานวจัิยและ
การคน้ควา้อสิระ เพื�อสนองตอบตอ่ยทุธศาสตรข์องคณะเศรษฐศาสตร์
ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์และยทุธศาสตรข์องประเทศได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

 
3.    ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

1)  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ  มี
ปรชัญาหลกัสตูรดงันี�
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิเป็น
หลกัสตูรเชงิบรูณาการศาสตรข์ั�นสงูตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เศรษฐศาสตร์
และบรหิารธรุกจิ เป็นหลกัสตูรที�ผสมผสานวชิาการและวชิาชพีอยา่งสมดลุที�
มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เชื�อมโยงกนั
ระหวา่งระบบเศรษฐกจิและการปรับตวัทางธรุกจิ ผา่นกระบวนการคดิ
วเิคราะห ์และสงัเคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล มกีารวางแผนงานและนําไปปฏบิตัไิด ้
จรงิ ทา่มกลางการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมตามกระแสโลกาภวิตั
นส์ง่เสรมิการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งบคุคลที�ดมีคีณุมคีณุธรรม จรยิธรรม และความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมในฐานะพลเมอืงและพลเมอืงโลก

 
2)  หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ  มี

ความสาํคญั ดงันี�
-     เป็นหลกัสตูรที�มกีารบรูณาการองคค์วามรูท้างเศรษฐศาสตรแ์ละ

บรหิารธรุกจิ

-
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-     ผลติมหาบณัฑติที�มคีวามรูค้วามสามารถในการคดิวเิคราะห ์วจัิยและ/หรอืการ
คน้ควา้ทางเศรษฐศาสตรธ์รุกจิอยา่งเป็นระบบ และสามารถนําความรูไ้ปปฏบิตั ิ
งานได ้เพื�อตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัสภาพ
แวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคม วฒันธรรม

-     เป็นหลกัสตูรที�มลีกัษณะเป็นพลวตัสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของโลก

-     พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัในตลาดแรงงานที�มทีกัษะ
ขั�นสงู

- วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.    เพื�อผลติมหาบณัฑติที�มคีณุธรรมและจรยิธรรม
2.    เพื�อผลติมหาบณัฑติใหม้คีวามรูใ้นดา้นเศรษฐศาสตรธ์รุกจิขั�นสงู มคีวามเขา้ใจ

หลกัการทางทฤษฎมีคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะหแ์ละเสนอแนะวธิกีารแกไ้ข
ปัญหาหรอืดําเนนิการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม และธรุกจิได ้

3.    เพื�อสง่เสรมิผูท้ี�มปีระสบการณใ์นการทํางานใหม้คีวามรูใ้นดา้นเศรษฐศาสตร์
ธรุกจิและใหม้คีวามสามารถพัฒนาตนเองและมคีวามรูใ้นการที�จะประกอบอาชพี
ที�ตนเองถนัดสามารถปรับตนทา่มกลางกระแสของการเปลี�ยนแปลงอนัจะกอ่ให ้
เกดิประโยชนแ์กต่นเองและสงัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพ

4.    เพื�อสง่เสรมิความเป็นนักวชิาการที�มคีวามสามารถในงานคน้ควา้วจัิยและการ
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางดา้นเศรษฐศาสตรธ์รุกจิใหก้วา้งขวางยิ�งขึ�นและนํา
ผลที�ไดรั้บไปปรับใชใ้นทางปฏบิตัสํิาหรับหน่วยงานตา่งๆทั�งในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน

5.    เพื�อสนองความตอ้งการดา้นกําลงัคนที�มคีวามรูด้า้นเศรษฐศาสตรธ์รุกจิทั�งในภาค
รัฐและเอกชน

- การปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขาวชิาน ั�น ๆ 

ระบบและกลไก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มกีารกําหนดแนวปฏบิตัใินการพัฒนาและปรับปรงุหลกัสตูร
ตามประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เรื�อง แนวปฏบิตัใินการพัฒนาและปรับปรงุ
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(เอกสารแนบ 5.1.2.1) และขั�นตอนการขอ
เสนออนุมตัปิรับปรงุหลกัสตูรตามแผนภมูขิั�นตอนการดําเนนิงานตามที�คณะกรรมการการ
ศกึษาไดกํ้าหนด (เอกสารแนบ 5.2.2.2) โดยการปรับปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน
อยา่งนอ้ย 5 ปี และประเมนิเพื�อปรับปรงุรายวชิาทกุปี

การนําระบบกลไกไปสูก่ารดําเนนิการ

หลกัสตูรฯ ดําเนนิการตามขั�นตอนในการปรับปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้
ในศาสตรส์าขาวชิาตามขั�นตอนที�กําหนด กลา่วคอื ภาควชิาฯ มกีารแตง่ตั�งคณะกรรมการ
พัฒนาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ เพื�อดําเนนิการ
ปรับปรงุหลกัสตูรใหมใ่หเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
โดยมกีารกําหนดแผนการดําเนนิงาน ดงันี�

-     แตง่ตั�งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ  เพื�อดําเนนิการปรับปรงุหลกัสตูรใหมใ่หเ้ป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา เรื�อง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 โดยดําเนนิการกําหนดตวับง่ชี�และเกณฑก์ารประเมนิที�
สะทอ้นการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

-     การแตง่ตั�งกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพื�อการปรับปรงุหลกัสตูร

-     แตง่ตั�งผูท้รงคณุวฒุ ิจํานวน 2 ทา่น ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญ จํานวน 1 ทา่น และมี
ตวัแทนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรจากวทิยาเขตศรรีาชา  จํานวน 1 ทา่น เนื�องจากมกีาร
ยมืหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิไปเปิดสอนที�สทิยา
เขตศรรีาชา เพื�อใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัทศิทางการจัดทําหลกัสตูรปรับปรงุใหมแ่ละ
ลกัษณะของรายวชิาที�เป็นวชิาที�เป็นรายวชิาใหม ่และที�ควรปรับปรงุรวมทั�งการจัดการ
เรยีนการสอนที�พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติ
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-     คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ธรุกจิ  มกีารมอบหมายและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนนิงานมแีผนพัฒนาปรับปรงุ
ที�มรีายละเอยีดของแผนการพัฒนา กลยทุธแ์ละตวับง่ชี�ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 ปี

-     ทั�งนี� หลกัสตูรฯ ไดดํ้าเนนิการปรับปรงุหลกัสตูรฯ ตามกระบวนการดงักลา่วเสร็จสิ�น
แลว้ และดําเนนิการใชห้ลกัสตูรฯ ตั�งแตภ่าคตน้ ปีการศกึษา 2559 ดงันั�นอาจารยผ์ูรั้บ
ผดิชอบหลกัสตูรฯ จงึวางแผนการพัฒนาเพิ�มเตมิ ดงันี�

แผนการพฒันา/
เปลี�ยนแปลง

กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี�

1.   ปรับปรงุหลกัสตูรเพื�อ
ตอบสนองแนวโนม้
ตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานรวมถงึ
ความตอ้งการของนสิติ
ปัจจบุนัและศษิยเ์กา่

ทําวจัิยเพื�อวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการของตลาดแรงงาน
และนสิติปัจจบุนัรวมถงึ
ศษิยเ์กา่

ตวับง่ชี�

ความพงึพอใจของผูใ้ชม้หา
บณัฑติ

หลกัฐาน

รายงานการสํารวจความคดิเห็น
เพื�อการพัฒนาหลกัสตูรฯ
(5.1.2.3)

2.   ปรับปรงุปัจจัย
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน

สํารวจความตอ้งการของ
นสิติและผูส้อน

ตวับง่ชี�

มกีารสํารวจความตอ้งการของ
นสิติและผูส้อน

หลกัฐาน

แบบประเมนิโครงการมชัฌมินเิทศ
(5.1.2.4)

3.   จัดการเรยีนการสอนที�
เนน้พัฒนาศกัยภาพผู ้
เรยีน

1.    สนับสนุนการจัด
กจิกรรมที�นําไปสูก่าร
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของผู ้
เรยีนอยา่งตอ่เนื�อง

2.    สนับสนุนการจัด
กจิกรรมที�สง่เสรมิ
ทกัษะดา้นตา่งๆตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่
ชาต ิพ.ศ.2552

3.    สง่เสรมิการทําวจัิยใน
ชั�นเรยีน

ตวับง่ชี�

ความพงึพอใจของผูเ้รยีนตอ่
หลกัสตูร

หลกัฐาน

1.   รายงานผลการศกึษาดงูาน
นอกสถานที�และแบบประเมนิ
ความคดิเห็นของผูเ้รยีน
(5.1.2.5)

2.   จํานวนกจิกรรมที�สอดคลอ้งสง่
เสรมิทกัษะดา้นตา่งๆตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั
อดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552
และแบบประเมนิผลสมัฤทธิ�
ของการจัดกจิกรรม (5.1.2.6)

3.   รายงานผลการวจัิยในชั�นเรยีน
วชิา Business Policy
(5.1.2.7)

4.   พัฒนาบคุลากรดา้น
การเรยีนการสอนและ
การบรกิารวชิาการ ให ้
มปีระสบการณจ์าก
การนําความรูไ้ปใชใ้น
ภาคปฏบิตั ิ

1.   สนับสนุนอาจารยใ์น
การเพิ�มพนูความรูท้าง
ดา้นวชิาการ และภาค
ปฏบิตั ิ

2.   สนับสนุนอาจารยใ์น
การใหบ้รกิารวชิาการ
กบัหน่วยงานภายนอก

ตวับง่ชี�

1.   จํานวนอาจารยท์ี�ไดรั้บการ
เพิ�มพนูความรูท้างดา้นวชิาการ
และภาคปฏบิตั ิ

2.   จํานวนอาจารยท์ี�ใหบ้รกิาร
วชิาการกบัหน่วยงานภายนอก

3.   จํานวนโครงการที�อาจารยใ์ห ้
บรกิารวชิาการกบัหน่วยงาน
ภายนอก

หลกัฐาน
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หลกัฐาน

รายงานการประชมุคณะกรรมการ
เงนิรายไดฯ้ (5.1.2.8)

การประเมนิกระบวนการ

การประเมนิกระบวนการหลงัจากที�ไดพั้ฒนาหลกัสตูรฯ และเริ�มดําเนนิการใชเ้มื�อภาคตน้
ปีการศกึษา 2559 โดยประเมนิกระบวนการจากคะแนนความพงึพอใจของนสิติที�มตีอ่
คณุภาพหลกัสตูรโดยการตอบแบบสอบถาม (เอกสารแนบ 5.1.2.9) ผลการประเมนิพบ
วา่ มนีสิติชั�นปีสดุทา้ยเขา้ประเมนิทั�งหมดจํานวน 24 คน จาก 131 คน โดยมผีลรวมความ
พงึพอใจทกุดา้นอยูท่ี� 4.14 ขอ้มลูดงัตารางที�แสดง

รายการประเมนิ คะแนน

เฉลี�ย

1. เนื�อหาหลกัสตูร 3.97

1.1. ความน่าสนใจของรายวชิาตา่งๆ ในหลกัสตูร 4.02

1.2. เนื�อหาวชิาที�เรยีนตรงกบัความตอ้งการของนสิติ 3.93

1.3. เนื�อหาวชิามคีวามทนัสมยั 3.98

1.4. การเปิดโอกาสใหเ้ลอืกเรยีนวชิาตา่งๆ 3.62

1.5. การไดรั้บการพัฒนาทางดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 3.87

1.6. การไดรั้บการพัฒนาดา้นความรู ้ 4.21

1.7. การไดรั้บการพัฒนาทกัษะทางปัญญา สามารถนําความรูไ้ปใชแ้ก ้
ปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ถกูตอ้งและเหมาะสม

4.08

1.8. การไดรั้บการพัฒนาทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับ
ผดิชอบ

4.16

1.9. การไดรั้บการพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะห ์การสื�อสาร และการใช ้
เทคโนโลยทีี�จําเป็น

4.02

1.10 การควบคมุ การดแูล การใหคํ้าปรกึษาวชิาการ และแนะแนวแกน่สิติ 3.96

1.11 การพัฒนาศกัยภาพนสิติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที� 21

3.92

*จํานวนผูป้ระเมนิทั�งสิ�น 131 คน 
ที�มา: คณะทํางานเฉพาะกจิ การสํารวจความคดิเห็นเพื�อการพัฒนาหลกัสตูรฯ

ผลการดําเนนิการ 

3.97 ซึ�ง
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ในภาพรวมคะแนนเฉลี�ยความพงึพอใจของนสิติที�มตีอ่คณุภาพหลกัสตูรอยูท่ี� 3.97 ซึ�ง
ถอืวา่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก แตห่ลกัสตูรกย็งัมกีารปรับปรงุเนื�อหาใหม้คีวามทนั
สมยัอยา่งตอ่เนื�อง ยกตวัอยา่งเชน่ รายวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจัดการ II มกีารประชมุกลุม่
อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยป์รับพื�นฐาน จากการประชมุรว่มกนัไดเ้สนอวา่ในปีการศกึษา
2560 จะมกีารเพิ�มหนังสอืเรยีนหลกัอกีจํานวน 1 เลม่ เพื�อใหน้สิติสามารถประยกุตท์ฤษฏี
กบักรณีศกึษาหรอืเหตกุารณท์างเศรษฐกจิในปัจจบุนัได ้รวมทั�งสามารถตอ่ยอดกบัวชิา
อื�น ๆ เชน่ เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

- การพจิารณาอนมุตัหิวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 
กระบวนการ

1.    มกีารจัดมชัฌมินเิทศ เพื�อชี�แจงแนวทางการเลอืกหวัขอ้การศกึษา แนะนําผูท้รง
คณุวฒุพิเิศษ และคณาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ แนวทาง
ในการจัดทําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ปัญหาการทําวทิยานพินธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระ รวมทั�งแนะนําประสบการณจ์ากรุน่พี�

2.    ใหน้สิติสง่หวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระที�ตนเองสนใจจะศกึษา
3.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรหารอืรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เพื�อจัด

กลุม่เรยีนวชิาสมัมนา โดยพจิารณาจากหวัขอ้เรื�องที�มคีวามใกลเ้คยีงกนัใหม้า
เรยีนกลุม่เดยีวกนั และพจิารณาอาจารยผ์ูส้อนวชิาสมัมนาจากความเชี�ยวชาญ
และประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของแตล่ะกลุม่

4.    มกีารจัดสอบโครงรา่งวทิยานพินธโ์ดยประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี�ปรกึษา
วทิยานพินธห์ลกั อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม (ถา้ม)ี และอาจารยภ์ายใน
ภาควชิา เพื�อทบทวนความเหมาะสมของหวัขอ้วทิยานพินธ ์และใหคํ้าแนะนํา/
แนวทางในการทําวทิยานพินธใ์นสว่นที�เหลอื

การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน

- การพจิารณากาํหนดผูส้อน 

กระบวนการ

1. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เสนอรายชื�ออาจารยท์ี�มคีณุวฒุแิละมปีระสบการณ์
สอนในรายวชิาที�หลกัสตูรเปิดสอนใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณา

2. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณาคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน โดยในกรณีที�เป็น
อาจารยท์ี�สอนในรายวชิาเดมิ จะนําผลประเมนิการสอนจากนสิติในปีที�ผา่นมามาพจิารณา
ประกอบ

3. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคดัเลอืกอาจารยท์ี�จะมาสอนในแตล่ะรายวชิาที�หลกัสตูรเปิด
สอนและแจง้ไปยงัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ

4. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จัดทําตารางสอนและทําหนังสอืเชญิสอนไปยงั
อาจารยท์ี�จะสอนในแตล่ะรายวชิาที�หลกัสตูรเปิดสอน

5. มกีารใหน้สิติประเมนิผลการสอนของอาจารยท์ี�มาสอนในคาบเรยีนสดุทา้ยของรายวชิา

6. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ สรปุผลประเมนิการสอนใหอ้าจารยป์ระจํา
หลกัสตูร

7. ในกรณีที�ผลประเมนิการสอนไดค้ะแนนตํ�าลงจากปีกอ่นหนา้อยา่งมนัียสําคญั (ดลุพนิจิ
ของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร) อาจารยป์ระจําหลกัสตูรจะหารอืรว่มกบัคณะกรรมการ
ดําเนนิงานโครงการฯ เพื�อพจิารณาผลประเมนิการสอนและหาแนวทางในการแกไ้ข

 

การประเมนิกระบวนการและการปรบัปรงุกระบวนการ

          อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดม้กีารประเมนิกระบวนการการพจิารณากําหนดผู ้
สอน ซึ�งพบวา่ในปีการศกึษา 2558 มรีายวชิาที�เชญิอาจารยพ์เิศษมาสอนเต็มวชิาจํานวน
1 วชิา แตเ่นื�องจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2558 ที�ประกาศใน
เดอืน พ.ย. 2558 และจะเริ�มใชใ้นรอบปีการศกึษา 2559 ไดม้กีารปรับหลกัเกณฑข์อง
อาจารยผ์ูส้อนที�เป็นอาจารยพ์เิศษซึ�งมสีาระสําคญัคอื อาจารยพ์เิศษตอ้งมชีั�วโมงสอนไม่
เกนิรอ้ยละ  5๐  ของรายวชิา  โดยมอีาจารยป์ระจําเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิานั�น ดงันั�นจงึ
มกีารปรับปรงุกระบวนการการพจิารณากําหนดผูส้อนในปีการศกึษา 2559 เป็นดงันี�

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรพจิารณาคดัเลอืกอาจารยป์ระจําที�มคีณุสมบตัติามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2558 ที�จะมารับผดิชอบในแตล่ะรายวชิาที�
หลกัสตูรจะจัดการเรยีนการสอนในรอบปีนั�นๆ
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หลกัสตูรจะจัดการเรยีนการสอนในรอบปีนั�นๆ

2.  ใหอ้าจารยป์ระจําที�รับผดิชอบในรายวชิานั�นๆ พจิารณาเสนอชื�ออาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี
และจัดทําแผนการสอนเพื�อใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณาเพื�อใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2558

3.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรตรวจสอบคณุสมบตัขิองอาจารยพ์เิศษและสรปุรายชื�อ
อาจารยผ์ูส้อนในแตล่ะรายวชิาและแจง้ไปยงัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ

4. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จัดทําตารางสอนและทําหนังสอืเชญิสอนไปยงั
อาจารยท์ี�จะสอนในแตล่ะรายวชิาที�หลกัสตูรเปิดสอน

5. มกีารใหน้สิติประเมนิผลการสอนของอาจารยท์ี�มาสอนในคาบเรยีนสดุทา้ยของรายวชิา

6. คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ สรปุผลประเมนิการสอนใหอ้าจารยป์ระจํา
หลกัสตูร

7. ในกรณีที�ผลประเมนิการสอนไดค้ะแนนตํ�าลงจากปีกอ่นหนา้อยา่งมนัียสําคญั (ดลุพนิจิ
ของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร) อาจารยป์ระจําหลกัสตูรจะหารอืรว่มกบัคณะกรรมการ
ดําเนนิงานโครงการฯ เพื�อพจิารณาผลประเมนิการสอนและหาแนวทางในการแกไ้ข

 

  ผลการดําเนนิงานในปี 2559 พบวา่อาจารยผ์ูส้อนทั�งอาจารยป์ระจําและอาจารย์
พเิศษทกุรายวชิาเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2558   

 

- การกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํมคอ.3 และมคอ.4 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 มกีระบวนการในการกํากบั ตดิตามและตรวจสอบการจัดทํา
มคอ.3 ดงันี�

1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรกํากบัใหอ้าจารยผ์ูส้อนจัดทํา มคอ.3 โดยแบง่เป็น
สองกรณี ดงันี�

1.1   กรณีที�ผูส้อนเป็นอาจารยป์ระจํา ผูส้อนจะเป็นผูก้รอก มคอ.3 ลงระบบดว้ย
ตวัเอง โดยใหส้อดคลอ้งและตรงกบัรายละเอยีดใน Course Syllabus

1.2   กรณีที�ผูส้อนเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิไดม้อบหมายใหผู้ป้ระสานงานรายวชิานั�น ๆ
ซึ�งเป็นอาจารยป์ระจํา ทําการจัดเตรยีมแบบฟอรม์ใหอ้าจารยผ์ูส้อนกรอก
รายละเอยีดลงในแบบฟอรม์ โดยผูป้ระสานงานฯ จะเป็นผูก้รอก มคอ.3 ลง
ระบบ

2. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรประสานกบัทางภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตแ์ละคณะ
ใหม้กีลไกกําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนหรอืผูแ้ทน (กรณีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูท้รง
คณุวฒุ)ิ จะตอ้งสง่ มคอ. 3 กอ่นวนัเปิดภาคเรยีน โดยการแจง้เตอืนทางบนัทกึ
ขอ้ความและอเีมล ์ซึ�งจากกระบวนการดงักลา่ว พบวา่สามารถจัดทํา มคอ.3 สง่ได ้
ตรงตามกําหนดเวลา

 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการ

เนื�องจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 2558 ที�ประกาศในเดอืน พ.ย.
2558 และจะเริ�มใชใ้นรอบปีการศกึษา 2559 ไดม้กีารปรับหลกัเกณฑข์องอาจารยผ์ูส้อน
ที�เป็นอาจารยพ์เิศษซึ�งมสีาระสําคญัคอื อาจารยพ์เิศษตอ้งมชีั�วโมงสอนไมเ่กนิรอ้ยละ 50
ของรายวชิา  ทําใหร้ายวชิาทกุตวัจะมอีาจารยป์ระจําเป็นผูรั้บผดิชอบรายวชิา ดงันั�น กรณี
รายวชิามกีารเรยีนเชญิผูท้รงคณุวฒุริว่มสอน จงึใหเ้ป็นความรับผดิชอบของอาจารย์
ประจําผูรั้บผดิชอบรายวชิานั�น ๆ ในการกรอก มคอ.3  นอกจากนั�น ในปีการศกึษา 2559
ไดม้กีารประเมนิกระบวนการ พบวา่ถงึแมใ้นปีการศกึษา 2558 จะไมม่ปัีญหาการสง่
มคอ.3 ลา่ชา้ แตก่ลบัมขีอ้สงัเกตวา่โดยสว่นใหญ ่มคอ.3 จะมเีนื�อหาคลา้ยกบั มคอ.3 ใน
ปีการศกึษากอ่นหนา้ ซึ�งมกีารปรับเปลี�ยนนอ้ยมาก ทําใหพ้บวา่ในสว่นของกระบวนการที�
1.1 ยงัสามารถปรับปรงุไดอ้กี โดยนอกจากการจัดทํา มคอ.3 ใหส้อดคลอ้งกบั Course
Syllabus แลว้ ควรมกีารคํานงึรว่มกบั มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวชิาเดยีวกนัในปีการ
ศกึษากอ่นหนา้ เพื�อใหไ้ด ้Course Syllabus และ มคอ.3 ที�มคีณุภาพและมคีวามทนัสมยั
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ศกึษากอ่นหนา้ เพื�อใหไ้ด ้Course Syllabus และ มคอ.3 ที�มคีณุภาพและมคีวามทนัสมยั
อยูเ่สมอ ดงันั�นจงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการกํากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา
มคอ. 3 ในปีการศกึษา 2559 เป็นดงันี�

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรกํากบัใหอ้าจารยผ์ูส้อน (หรอือาจารยป์ระจําผูรั้บผดิ
ชอบรายวชิา กรณีที�มผีูส้อนมากกวา่1 ทา่น) จัดทํา มคอ.3 โดยทําการกรอก
มคอ.3 ลงระบบดว้ยตวัเอง ใหส้อดคลอ้งกบั Course Syllabus ที�ไดม้กีาร
พจิารณารว่มกบัคําอธบิายรายวชิา พรอ้มทั�ง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศกึษา
กอ่นหนา้ เพื�อเปรยีบเทยีบ วเิคราะห ์และทําการ update หรอืปรับปรงุแกไ้ข ตาม
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไป และตามขอ้เสนอแนะและจดุเรยีนรูท้ี�ได ้(ถา้ม)ี ทั�งนี�
หากวชิาใดมกีารเรยีนเชญิผูท้รงคณุวฒุริว่มสอน ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา
นั�น ๆ ทําการสง่รายละเอยีดรา่ง มคอ.3 รว่มกบั Course Syllabus และคําอธบิาย
รายวชิา พรอ้มทั�ง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศกึษากอ่นหนา้  ใหแ้กผู่ท้รง
คณุวฒุเิพื�อรว่มพจิารณา

2.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรประสานกบัทางภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตแ์ละคณะ
ใหม้กีลไกกําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนหรอืผูป้ระสานงาน (กรณีอาจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูท้รงคณุวฒุ)ิ จะตอ้งสง่ มคอ. 3 กอ่นวนัเปิดภาคเรยีน โดยการแจง้เตอืนทาง
บนัทกึขอ้ความและอเีมล์

3.  จากกระบวนการดงักลา่ว พบวา่สามารถจัดทํา มคอ.3 สง่ไดต้รงตามกําหนดเวลา
และได ้มคอ.3 ที�ไดรั้บการปรับปรงุใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั
รวมทั�งไดผ้า่นการคํานงึถงึจดุเรยีนรู ้และขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการเรยีนการสอน
ในปีการศกึษากอ่นหนา้

- การแตง่ต ั�งอาจารยท์ ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2557 มกีระบวนการควบคมุระบบการดแูลการใหคํ้าปรกึษาวทิยานพินธ์
และการศกึษาคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา ตลอดจนการแตง่ตั�งอาจารยฺท์ี�ปรกึษา
และการชว่ยเหลอืก กํากบั ตดิตาม และการตพีมิพผ์ลงาน ดงันี�

1. มกีารจัดมชัฌมินเิทศ เพื�อชี�แจงแนวทางการเลอืกหวัขอ้การศกึษา แนะนําผูท้รง
คณุวฒุพิเิศษ และคณาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ แนวทางใน
การจัดทําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ปัญหาการทําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้
อสิระ รวมทั�งแนะนําประสบการณจ์ากรุน่พี�

2. ใหน้สิติสง่หวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระที�ตนเองสนใจจะศกึษา

3. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรหารอืรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ เพื�อจัด
กลุม่เรยีนวชิาสมัมนา โดยพจิารณาจากหวัขอ้เรื�องที�มคีวามใกลเ้คยีงกนัใหม้าเรยีน
กลุม่เดยีวกนั และพจิารณาอาจารยผ์ูส้อนวชิาสมัมนาจากความเชี�ยวชาญและ
ประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของแตล่ะกลุม่

4. แตง่ตั�งอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระใหน้สิติ โดยพจิารณาจาก
ความเชี�ยวชาญและประสบการณท์ี�สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของนสิติ

5. มกีารจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื�อดแูลการใหคํ้าปรกึษาแกน่สิติ

6. มกีารจัดสอบโครงรา่งวทิยานพินธโ์ดยประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์
หลกั อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม(ถา้ม)ี และอาจารยภ์ายในภาควชิา เพื�อ
ทบทวนความเหมาะสมของหวัขอ้วทิยานพินธ ์และใหคํ้าแนะนํา/แนวทางในการทํา
วทิยานพินธใ์นสว่นที�เหลอื

7. มกีารจัดสอบปากเปลา่ขั�นสดุทา้ย โดยการสอบของนสิติที�ทําวทิยานพินธจ์ะเป็นไป
ตามมาตรฐานของบณัฑติวทิยาลยั มก. ซึ�งสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานของ สกอ.
สว่นการสอบของนสิติที�ทําการคน้ควา้อสิระเป็นการสอบภายในโดยกรรมการสอบจะ
ประกอบไปดว้ยอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระหลกั อาจารยท์ี�ปรกึษาการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระรว่ม (ถา้ม)ี และอาจารยภ์ายในภาควชิา เพื�อเป็นการตรวจสอบและ
ควบคมุมาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้อสิระใหม้คีวามใกลเ้คยีงกนัและเป็นไปตาม
มาตรฐานทกุกลุม่

8. มกีารประชาสมัพันธแ์หลง่ตพีมิพ ์หรอืนําเสนอบทความใหแ้กน่สิติที�เลอืกทํา
วทิยานพินธ์
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การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการ

จากการประเมนิกระบวนการในปีการศกึษา 2558 พบวา่กระบวนการดงักลา่วยงั
เกดิปัญหาหลกัๆ อยู ่3 ประการ คอื 1. หลงัจากที�มกีารเรยีนวชิาสมัมนานสิติมกีารเปลี�ยน
หวัขอ้ของวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ ซึ�งหวัขอ้ใหมอ่าจจะไมต่รงกบัความ
เชี�ยวชาญของอาจารยท์ี�สอนสมัมนาในกลุม่เดมิ 2. มนีสิติจํานวนมากที�ขาดความเขา้ใจ
ในสว่นของเครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา และ 3. มนีสิติที�ไมส่ามารถทําวทิยานพินธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระไดท้นัตามกําหนดเวลาจํานวนเพิ�มขึ�น อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จงึไดพ้จิารณาแนวทางในการแกปั้ญหารว่มกนั ซึ�งในปี
การศกึษา 2558 จงึไดเ้พิ�มกระบวนการขึ�น 4 กระบวนการเพื�อแกปั้ญหาดงักลา่ว คอื

1. กระบวนการทบทวนการจัดกลุม่นสิติใหมห่ลงัจากจบวชิาสมัมนา 1 เพื�อใหม้คีวาม
เหมาะสมในการเรยีนวชิาสมัมนา 2 มากขึ�น เพราะทั�งวชิาสมัมนา 1 และ 2 จะชว่ยใน
การพัฒนาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระของนสิติไดเ้ป็นอยา่งดี

2. เมื�อจบสมัมนา 2 จะมกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลูหวัขอ้วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้
อสิระที�นสิติสนใจจะศกึษาทกุคนเพื�อเป็นการปรับปรงุฐานขอ้มลูใหก้บัทางอาจารย์
ประจําหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ใชใ้นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหวัเรื�อง ไมใ่หม้คีวามซํ�าซอ้นกบัหวัขอ้การศกึษาของนสิติรุน่กอ่นหนา้
(เพื�อป้องกนักรณีที�อาจารยท์ี�สอนสมัมนาเป็นอาจารยใ์หมแ่ละอาจจะไมท่ราบวา่รุน่
กอ่นหนา้มกีารศกึษาไปแลว้หรอืไม)่

3. มกีารจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื�อง “การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ”ิ เพื�อทบทวน
ความรูเ้กี�ยวกบัเครื�องมอืทางสถติทิี�ใชใ้นการทําวทิยานพินธแ์ละศกึษาคน้ควา้อสิระ

4. จัดโครงการใหคํ้าปรกึษาเพื�อเรง่รัดในการทําวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ
ขึ�นทกุสปัดาหใ์นวนัเสารแ์ละ/หรอืวนัอาทติย ์โดยอาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะ
กรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จะทําหนา้ที�เป็นผูป้ระสานนัดหมายระหวา่งอาจารยท์ี�
ปรกึษาและนสิติในแตล่ะกลุม่

และสําหรับปีการศกึษา 2559 ไดม้กีารประเมนิกระบวนการแลว้พบวา่นสิติที�ทําการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระหลายคน มผีลงานที�ด ีและเป็นหวัเรื�องที�น่าสนใจ แตเ่กณฑก์ารจบ
การศกึษาของนสิติแผน ข ไมไ่ดบ้งัคบัใหม้กีารเผยแพรผ่ลงาน ดงันั�นจงึมนีสิติแผน ข
สว่นนอ้ยมากที�จะนําผลงานไปเผยแพร ่ดงันั�นในปี 2559 จงึมกีารเพิ�มกระบวนการดงันี�

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรเสนอรายชื�อ peer review เพื�อใหค้ณบดแีตง่ตั�ง โดย
peer review จะตอ้งมคีณุสมบตัเิหมอืนกบัอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ
หลกั

2.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลงานการศกึษาคน้ควา้
อสิระและอธบิายให ้peer review รับทราบ

3.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรแจง้ใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระหลกัคดั
เลอืกผลงานนสิติที�ตนเองดแูล แลว้คดิวา่มคีณุภาพผลงานอยูใ่นระดบัด ีสง่รายชื�อมา
ที�อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

4.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสง่งานการศกึษาคน้ควา้อสิระที�ผา่นการคดัเลอืกจาก
อาจารยท์ี�ปรกึษาให ้peer review ประเมนิ โดยงาน 1 งานจะม ีpeer review ประเมนิ
อยา่งนอ้ย 2 คน โดย peer review จะตอ้งไมใ่ชอ่าจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้
อสิระหลกัของเลม่ที�ประเมนิ

5.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสรปุรายชื�อผลงานที�ผา่นการประเมนิจาก peer review
อยา่งนอ้ย 2 คน ที�อยูใ่นระดบัดขีึ�นไป เสนอคณบดเีพื�อนําผลงานดงักลา่วเผยแพรบ่น
เว็บไซตข์องคณะฯ

1

 ผลจากการปรบัปรงุที�ดขี ึ�นอยา่งเป็นรปูธรรม

ในปีการศกึษา 2559 พบวา่กระบวนการที�ปรับปรงุดงักลา่วมปีระสทิธภิาพมากขึ�น อยา่ง
เป็นรปูธรรมเพราะอตัรการจบของนสิติสงูขึ�น โดย

  ปีการศกึษา 2557 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 44 คน จากจํานวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.67 

ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
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  ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 56 คน จากจํานวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 
  ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของ
หลกัสตูรจํานวน 52 คน จากจํานวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.87 

 

นอกจากอตัราการจบการศกึษาของนสิติจะสงูขึ�นแลว้จํานวนนสิติที�ตกคา้งในหลกัสตูรกม็ี
แนวโนม้ที�ลดลงอยา่งตอ่เนื�องโดย

   ปีการศกึษา 2557 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมจํานวน 57 คน 
   ปีการศกึษา 2558 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมจํานวน 34 คน 
   ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�ตกคา้ง (ไมส่ามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะ
เวลาของหลกัสตูร) สะสมอยูจํ่านวน 27 คน (รวมนสิติของปีการศกึษา 59 ที�ไม่
สามารถจบการศกึษาไดต้ามกําหนดระยะเวลาของหลกัสตูรจํานวน 10 คนแลว้) 

 

นอกจากนี�นสิติที�จะจบการศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูรสามารถนําผลงานไปตพีมิพไ์ด ้
มากขึ�น

   ปีการศกึษา 2557 ไมม่นีสิติทั�งแผน ก และ แผน ข สง่ผลงานไปตพีมิพ ์
   ปีการศกึษา 2558 มนีสิติแผน ก สามารถสง่ผลงานไปตพีมิพใ์นฐาน TCI 1 จํานวน
3 คน และ TCI 2 จํานวน 3 คน มนีสิติแผน ข ตพีมิพผ์ลงานในวารสารของคณะ
จํานวน 2 คน 
   ปีการศกึษา 2559 มนีสิติที�สามารถสง่ผลงานไปตพีมิพใ์นฐาน TCI 1 จํานวน 9
คน และ TCI 2 จํานวน 1 คน และมกีารการเผยแพรผ่ลงานของนสิติแผน ข ผา่น
เว็บไซทข์องคณะฯ จํานวน 33 ผลงาน (ผลงานนสิติแผน ข จํานวน 63 ผลงาน
อาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระหลกัคดัเลอืกงานที�อยูใ่นระดบัดสีง่ให ้
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรจํานวน 39 ผลงาน และมผีลงานที� peer review
ประเมนิใหอ้ยูใ่นระดบัดทีี�นําเผยแพรข่ึ�นเว็บไซตข์องคณะฯ 33 ผลงาน 

- การกาํกบักระบวนการเรยีนการสอน 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 มกีระบวนการกํากบัการเรยีนการสอน ดงันี�

1.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ในการกํากบั
ดแูลการจัดทํา มคอ.3 ใหส้อดคลอ้งกบั Course Syllabus ซึ�งพจิารณารว่มกบัคํา
อธบิายรายวชิา และ Curriculum map

2.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ทําการวางแผน
การทวนสอบฯ และดําเนนิการทวนสอบฯ เพื�อประเมนิหลกัสตูร

3.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ทําการประเมนิ
การสอนจากนสิติภายหลงัเสร็จสิ�นการเรยีนการสอนในแตล่ะวชิา

4.  เมื�อสิ�นสดุภาคการศกึษา ใหม้กีารจัดทํา มคอ.5 เพื�อประเมนิผลการเรยีนและเสนอ
จดุเรยีนรูต้า่ง ๆ

 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการ

จากการประเมนิกระบวนการพบวา่ Course Syllabus ไมไ่ดถ้กูทบทวนใหท้นัสมยักบั
สถานการณปั์จจบุนั รว่มกบั มคอ.5 ในภาคการศกึษากอ่นหนา้ นอกจากนั�น ผลการทวน
สอบฯ และประเมนิการสอน ไมไ่ดถ้กูใชใ้นการจัดทํา มคอ.5 ทําใหแ้ผนการเสนอแนะ
ปรับปรงุ พัฒนา ไมไ่ดถ้กูพจิารณาพรอ้มกนั สง่ผลใหแ้ผนดงักลา่ว ไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่
ที�ควร ในปีการศกึษา 2559 จงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการกํากบักระบวนการเรยีนการ
สอน เป็นดงันี�

1.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ในการกํากบั
ดแูลการจัดทํา มคอ.3 ใหส้อดคลอ้งกบั Course Syllabus ซึ�งพจิารณารว่มกบัคํา
อธบิายรายวชิา และ Curriculum map

2. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ทําการวางแผน
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2.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ทําการวางแผน
การทวนสอบฯ และดําเนนิการทวนสอบฯ เพื�อประเมนิหลกัสตูร

3.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ ทําการประเมนิ
การสอนจากนสิติภายหลงัเสร็จสิ�นการเรยีนการสอนในแตล่ะวชิา

4.  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรแจง้ผลการทวนสอบฯ และประเมนิการสอนโดยนสิติ ให ้
แกอ่าจารยผ์ูส้อน เพื�อวเิคราะหแ์ละกอ่ใหเ้กดิการพัฒนา ปรับปรงุ

5.  เมื�อสิ�นสดุภาคการศกึษา ใหม้กีารจัดทํา มคอ.5 เพื�อประเมนิผลการเรยีนและเสนอ
จดุเรยีนรูต้า่ง ๆ รว่มกบัการพจิารณาผลการทวนสอบฯ และประเมนิการสอนจาก
นสิติ

6.    พจิารณา ทบทวน Course Syllabus ใหท้นัสมยัตามสถานการณปั์จจบุนั โดยการ
พจิารณารว่มกบั มคอ.5 ในภาคการศกึษากอ่นหนา้

การประเมนิผูเ้รยีน - การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ

การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิโดยวเิคราะหข์อ้มลูจากประมวลการ
สอน มคอ.3 และ มคอ.5 ในทกุรายวชิาที�มกีารเปิดสอน รวมถงึการใหค้วามสําคญักบัการ
จัดการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัแผนที�การกระจายความรับผดิชอบ (Curriculum
Mapping) ซึ�งระบรุายละเอยีดตาม มคอ.2 
- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนสิติ 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 ไดม้กีระบวนการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนสิติ
ดงันี�

1. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรกําหนดรายวชิาที�จะทวนสอบผลสมัฤทธิ� ไดแ้ก่
เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ Iเศรษฐศาสตรธ์รุกจิการตลาดขั�นสงู เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ
การวเิคราะหแ์ละการประเมนิโครงการ และเศรษฐศาสตรก์ารจัดการองคก์าร
อตุสาหกรรมขั�นสงู

2. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรกําหนดวธิกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ� ซ ึ�งไดแ้ก ่การ
สมัภาษณน์สิติ และแบบสอบถามที�ออกแบบใหส้อดคลอ้งตาม Curriculum
Mapping

3. มกีารแตง่ตั�งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนสิติหลกัสตูรเศรษฐ
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ซึ�งมอีาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่ม
อยูใ่นคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่

-     ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค ์(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร)

-     ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร)

-     ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน ์                

-     รศ.ศรอีร สมบรูณท์รัพย์

-     นายชยัวฒัน ์รังสมินัตุว์งศ ์    

4. กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ดําเนนิการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ตามรายวชิาและวธิี
การที�อาจารยป์ระจําหลกัสตูรกําหนด

5. กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�สรปุผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ใหก้บัอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร

6. กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�สรปุปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดําเนนิการทวน
สอบผลสมัฤทธิ�ใหก้บัอาจารยป์ระจําหลกัสตูร

7. อาจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ� และประเมนิ
กระบวนการ วธิกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ� สําหรับการปรับปรงุในรอบปีการศกึษาถดั
ไป                

 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการ

จากการประเมนิกระบวนการพบวา่ หนา้ที�และบทบาทในบางเรื�องควรมกีารรว่มกนั
พจิารณารว่มกนัระหวา่งอาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการทวนสอบ ประกอบกบั
ยงัขาดแผนงานดําเนนิงานในอนาคตที�เป็นรปูธรรม เพื�อใหอ้าจารยผ์ูส้อนเตรยีมความ
พรอ้มรับการทวนสอบ เชน่ การเตรยีมเอกสาร คะแนนสอบ รวมทั�งหลกัฐานตา่งๆ ที�
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พรอ้มรับการทวนสอบ เชน่ การเตรยีมเอกสาร คะแนนสอบ รวมทั�งหลกัฐานตา่งๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการทําความเขา้ใจใหน้สิติรับทราบถงึจดุมุง่หมายของการทวนสอบที�
เป็นการประเมนิผลการเรยีนรูต้วัหลกัสตูร ไมใ่ชเ่ป็นการประเมนิอาจารยผ์ูส้อนโดยตรง ดงั
นั�น ในปีการศกึษา 2559 จงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการตรวจสอบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนสิติ เป็นดงันี�

1.    มกีารแตง่ตั�งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนสิติหลกัสตูร
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ซึ�งมอีาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรรว่มอยูใ่นคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่

-     ดร.พัฒน ์พัฒนรังสรรค ์(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร)

-     ดร.ฆนัทนันท ์ทววีฒัน ์(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร)

-     ดร.พษิณุวฒัน ์ทววีฒัน ์                

-     ดร.นรารัก บญุญานาม

2.    กําหนดกระบวนการหรอืขั�นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�

3.    กําหนดปฏทินิการดําเนนิงานการทวนสอบประจําภาคการศกึษา โดยกําหนดราย
ละเอยีดของกจิกรรมโดยอาจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณารว่มกบัคณะกรรมการ
ทวนสอบฯ เพื�อกําหนดรายวชิาที�จะทวนสอบผลสมัฤทธิ� ไดแ้ก่

01110512 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ II

01110521 ระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณสําหรับเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ

01110531 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการเงนิขั�นสงู

01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตรธ์รุกจิขั�นสงู

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอน

4.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการทวนสอบฯ กําหนดวธิกีารทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ� ซ ึ�งไดแ้ก ่การสมัภาษณน์สิติ การเกบ็แบบสอบถามที�ออกแบบให ้
สอดคลอ้งตาม Curriculum Mapping

5.    กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�กําหนดความรับผดิชอบและสิ�งที�อาจารยผ์ูส้อน
ประจําวชิาตอ้งเตรยีม เชน่ การชี�แจงนสิติ การเตรยีมผลสอบ การเตรยีมขอ้สอบ
ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารทวนสอบฯ ที�ถกูกําหนดในครั�งนั�น ๆ

6.    กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ดําเนนิการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ตามรายวชิาและวธิี
การที�กําหนดตามระยะเวลาที�กําหนดไว ้

7.    กรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ�จัดทํารายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ใหก้บั
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรพรอ้มทั�งสรปุปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดําเนนิการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ�ใหก้บัอาจารยป์ระจําหลกัสตูร

8.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรพจิารณาผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ� และประเมนิ
กระบวนการ วธิกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ� สําหรับการวางแผนปรับปรงุในรอบปีการ
ศกึษาถดัไป

- การกาํกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5, มคอ.6, และม
คอ.7) 

กระบวนการ

ในปีการศกึษา 2558 มกีระบวนการประเมนิการจัดการเรยีนการสอน และประเมนิ
หลกัสตูร ดงันี�

1.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ
ประชาสมัพันธใ์หน้สิติทําการประเมนิการเรยีนการสอนในทกุรายวชิาที�มกีารเปิด
สอน

2.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ มกีารประเมนิ
ผลการเรยีนการสอน โดยมกีารประเมนิทางดา้นขอ้กําหนดในการเรยีนการสอน

ขอ้มลูเกี�ยวกบัเนื�อหาวชิา การสอน สาระประโยชนท์ี�ไดรั้บจากการเรยีนการสอน
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ขอ้มลูเกี�ยวกบัเนื�อหาวชิา การสอน สาระประโยชนท์ี�ไดรั้บจากการเรยีนการสอน
สื�อการสอน และตําราเอกสารประกอบการสอน

3.    หลงัจากการประเมนิผลมกีารแจง้ใหท้ี�ประชมุภาควชิาไดท้ราบและนําขอ้มลูไป
ปรับปรงุการเรยีนการสอนในรายวชิา

 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุกระบวนการ

จากการประเมนิกระบวนการพบวา่ ผลการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนไมไ่ดถ้กูสง่
ไปถงึอาจารยผ์ูส้อนไดค้รบทกุทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุทิี�รว่มสอน
บางสว่น ทําใหข้อ้เสนอแนะหรอืจดุพัฒนาที�สําคญัที�สะทอ้นมาจากนสิติถกูกระจายไมท่ั�ว
ถงึ ทั�งนี� ในปีการศกึษา 2559 จงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการกํากบัการประเมนิการ
จัดการเรยีนการสอน และประเมนิหลกัสตูร เป็นดงันี�

1.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ
ประชาสมัพันธใ์หน้สิติทําการประเมนิการเรยีนการสอนในทกุรายวชิาที�มกีารเปิด
สอน

2.    อาจารยป์ระจําหลกัสตูรรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ มกีารประเมนิ
ผลการเรยีนการสอน โดยมกีารประเมนิทางดา้นขอ้กําหนดในการเรยีนการสอน
ขอ้มลูเกี�ยวกบัเนื�อหาวชิา การสอน สาระประโยชนท์ี�ไดรั้บจากการเรยีนการสอน
สื�อการสอน และตําราเอกสารประกอบการสอน

3.    หลงัจากการประเมนิผลมกีารแจง้ใหท้ี�ประชมุภาควชิาไดท้ราบและสง่ผลประเมนิ
ดงักลา่วใหแ้กอ่าจารยผ์สูอนทกุทา่นทั�งอาจารยป์ระจําและอาจารยพ์เิศษอื�นๆ ที�
รว่มสอนหรอืบรรยายในวชิาดงักลา่ว เพื�อนําขอ้มลูไปปรับปรงุการเรยีนการสอน
ในรายวชิาตอ่ไป

- การประเมนิวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

กระบวนการเดมิ

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดห้ารอืรว่มกบัคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ
เพื�อสรา้งเกณฑท์ี�จะใชใ้นการประเมนิวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ

2.  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ แจง้เกณฑใ์หอ้าจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ์
และอาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระทราบ

3.  ในวนัสอบปากเปลา่ขั�นสดุทา้ยของวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ จะแจกแบบ
ประเมนิใหก้รรมการสอบทกุทา่นประเมนิงานของนสิติ

4.  ในวนัฉลองปรญิญาใหน้สิติ จะมกีารมอบรางวลัใหน้สิติที�ไดรั้บการประเมนิ
วทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระที�อยูใ่นระดบัดี

 

การประเมนิกระบวนการและการปรบัปรงุกระบวนการ

จากการประเมนิกระบวนการประเมนิวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระพบวา่ คะแนนที�
กรรมการสอบแตล่ะทา่นประเมนิใหน้สิติในวนัสอบปากเปลา่ขั�นสดุทา้ยนั�นมคีวามแตก
ตา่งกนัระหวา่งดลุพนิจิของกรรมการแตล่ะทา่น ทําใหก้ารตดัสนิการใหร้างวลันสิติคอ่น
ขา้งยาก ดงันั�นจงึไดม้กีารปรับปรงุกระบวนการประเมนิวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระ
ใหมด่งันี�

1.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรเสนอรายชื�อ peer review เพื�อใหค้ณบดแีตง่ตั�ง
โดย peer review จะตอ้งมคีณุสมบตัเิหมอืนกบัอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษา
คน้ควา้อสิระหลกั

2.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรกําหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลงานการศกึษา
คน้ควา้อสิระและอธบิายให ้peer review รับทราบ

3.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรแจง้ใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระหลกั
คดัเลอืกผลงานนสิติที�ตนเองดแูล แลว้คดิวา่มคีณุภาพผลงานอยูใ่นระดบัด ีสง่
รายชื�อมาที�อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสง่งานการศกึษาคน้ควา้อสิระที�ผา่นการคดัเลอืกจาก
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4.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสง่งานการศกึษาคน้ควา้อสิระที�ผา่นการคดัเลอืกจาก
อาจารยท์ี�ปรกึษาให ้peer review ประเมนิ โดยงาน 1 งานจะม ีpeer review
ประเมนิอยา่งนอ้ย 2 คน โดย peer review จะตอ้งไมใ่ชอ่าจารยท์ี�ปรกึษาการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระหลกัของเลม่ที�ประเมนิ

5.  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสรปุรายชื�อผลงานที�ผา่นการประเมนิจาก peer
review อยา่งนอ้ย 2 คน ที�อยูใ่นระดบัดขีึ�นไป เสนอคณบดเีพื�อนําผลงานดงักลา่ว
เผยแพรบ่นเว็บไซทข์องคณะฯ

6.  ในวนัฉลองปรญิญาใหน้สิติ สําหรับนสิติแผน ข จะมกีารมอบรางวลัใหน้สิติที�ไดรั้บ
การประเมนิการศกึษาคน้ควา้อสิระที�อยูใ่นระดบัดมีาก สว่นนสิติแผน ก จะมกีาร
มอบรางวลัใหก้บันสิติที�สามารถตพีมิพผ์ลงานในวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มลู TCI
กลุม่ 1 หรอื กลุม่ 2

ผลการดาํเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ตวับง่ชี�และเป้าหมาย ผลการดาํเนนิงาน ผา่น/ไม่
ผา่น

1 อาจารยป์ระจําหลกัสตูรอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการประชมุ
เพื�อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลกัสตูร

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
มกีารสรา้งกรุป๊ไลน ์เพื�อเป็นชอ่งทางในการ
ตดิตอ่สื�อสารในการรว่มวางแผน ตดิตามและ
ทบทวนการดําเนนิงานหลกัสตูร

✓ ผา่น

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที�สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/
สาขาวชิา (ถา้ม)ี

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
ม ีมคอ.2

✓ ผา่น

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณภ์าคสนาม
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยกอ่นการเปิดสอนใน
แตล่ะภาคการศกึษาใหค้รบทกุรายวชิา

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
ม ีมคอ.3 ครบทกุรายวชิา และจัดทําตรงตาม
เวลา

✓ ผา่น

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนนิ
การของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6
ภายใน 30 วนั หลงัสิ�นสดุภาคการศกึษาที�เปิดสอนใหค้รบทกุรายวชิา

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
ม ีมคอ.5 ครบทกุรายวชิา และจัดทําตรงตาม
เวลา

✓ ผา่น

5 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วนั หลงัสิ�นสดุปีการศกึษา

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
จัดทํารายงาน มคอ.7 แลว้เสร็จตรงตามกําหนด
เวลา

✓ ผา่น

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที�กํา
หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิา ที�
เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 

มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ� 4 วชิา จากทั�งหมด 13
วชิา คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 มากกวา่เกณฑร์อ้ยละ
25

✓ ผา่น

7 มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื
การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที�รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที�แลว้

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
มกีารพัฒนาปรับปรงุจากผลประเมนิการดําเนนิ
งานในปีที�ผา่นมา

✓ ผา่น

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทกุคน ไดรั้บการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดา้นการ
จัดการเรยีนการสอน

ไมม่อีาจารยใ์หม่
หลกัฐานอา้งองิ: 
(ไมม่อีาจารยใ์หมใ่นรอบปีการศกึษา 2559)

✓ ผา่น

9 อาจารยป์ระจําทกุคนไดรั้บการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี
อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั�ง

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรไดรั้บการพัฒนา
ทางวชิาการครบทกุคน

✓ ผา่น

10 จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดรั้บการพัฒนา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี

ไมม่บีคุลากรสนบ้สนุนการเรยีนการสอน
หลกัฐานอา้งองิ: 
ไมม่บีคุลากรสนบ้สนุนการเรยีนการสอน

✓ ผา่น

11 ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ี�มตีอ่คณุภาพ
หลกัสตูร เฉลี�ยไมน่อ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

เป็นไปตามเกณฑ์
หลกัฐานอา้งองิ: 
ระดบัความพงึพอใจของนสิติตอ่คณุภาพ
หลกัสตูรเทา่กบั 4.36 ไมน่อ้ยกวา่ 3.5

✓ ผา่น

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มตีอ่บณัฑติใหม ่เฉลี�ยไมน่อ้ย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

เป็นไปตามเกณฑ์ ✓ ผา่น
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หลกัฐานอา้งองิ: 
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มตีอ่
บณัฑติใหมเ่ทา่กบั 4.18 ไมน่อ้ยกวา่ 3.5

การวเิคราะหร์ายวชิาที�มผีลการเรยีนไมป่กติ

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559

ไมม่รีายวชิาที�มคีวามผดิปกติ

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559

ไมม่รีายวชิาที�มคีวามผดิปกติ

รายวชิาที�ไมไ่ดเ้ปิดสอนตามแผนในปีการศกึษา

รหสัและชื�อรายวชิา เหตผุลที�ไมไ่ดเ้ปิดสอน มาตรการทดแทนที�ไดด้าํเนนิการ (ถา้ม)ี

ไมม่รีายวชิาที�ไมไ่ดเ้ปิดสอนตามแผน

รายวชิาที�สอนเนื�อหาไมค่รบในปีการศกึษา

รายวชิา สาระหรอืหวัขอ้ที�ขาด ผลกระทบตอ่การเรยีนรู ้ การดาํเนนิการสอนชดเชย

ไมม่เีนื�อหาที�สอนขาด

คณุภาพการสอน

รายวชิาที�มกีารประเมนิคณุภาพการสอนและแผนการปรบัปรงุจากผลประเมนิ

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559

รหสัวชิา ชื�อวชิา จาํนวน
นสิติ 

ท ั�งหมด

จาํนวน
นสิติ 

ที�
ประเมนิ

ผลการ
ประเมนิ 
เฉลี�ย

แผนการ
ปรบัปรงุ

หมายเหตุ

1 01110511 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ I - นสิติ 40 ประเมนิ 37 ผล
เฉลี�ย 4.25

2 01110512 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ II - นสิติ 40 ประเมนิ 36 ผล
เฉลี�ย 4.35

3 01110541 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการตลาดขั�นสงู - นสิติ 40 ประเมนิ 37 ผล
เฉลี�ย 4.62

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559

รหสัวชิา ชื�อวชิา จาํนวน
นสิติ 

ท ั�งหมด

จาํนวน
นสิติ 

ที�
ประเมนิ

ผลการ
ประเมนิ 
เฉลี�ย

แผนการ
ปรบัปรงุ

หมายเหตุ

1 01110531 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการเงนิขั�นสงู - นสิติ 39 ประเมนิ 38 ผล
เฉลี�ย 4.64

2 01110551 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิการวเิคราะหแ์ละการ
ประเมนิโครงการ

- ราิคิ 39 ประเมนิ 37 ผล
เฉลี�ย 4.62

ผลการประเมนิคณุภาพการสอนโดยรวม

อยูใ่นเกณฑด์มีาก
ประสทิธผิลของกลยทุธก์ารสอน
1. คณุธรรม จรยิธรรม

สรปุขอ้คดิเห็น แนวทางแกไ้ข/ปรับปรงุ
การสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมยงัมอียูใ่นระดบัหนึ�งเทา่นั�น สอดแทรกคณุธรรมใกลต้วั ที�เกี�ยวกบัการทํางานกลุม่ การทําการบา้น

รวมทั�งจรรยาบรรณในการทําวจัิย

2. ความรู ้

สรปุขอ้คดิเห็น แนวทางแกไ้ข/ปรับปรงุ
นสิติไดรั้บความรูท้ี�ทน้สมยัและเป็นประโยชน ์แตอ่าจไมส่ามารถเขา้ใจ
ไดท้ั�งหมด

ผูส้อนแนะนําตําราหรอืหนังสอืที�เป็นพื�นฐานใหก้บันสิติที�จบมาไมต่รง
สาขา เชน่ มาจากสายศลิป์
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3. ทกัษะทางปญัญา
สรปุขอ้คดิเห็น แนวทางแกไ้ข/ปรับปรงุ

นสิติยงัขาดการฝึกฝน และทบทวนในรายวชิา เสรมิแบบฝึกหดัหรอืการบา้นใหน้สิติทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สรปุขอ้คดิเห็น แนวทางแกไ้ข/ปรับปรงุ
ยงัมชีอ่งวา่งระหวา่งวยัเกดิขึ�นในการเรยีน เสรมิการทํางานกลุม่ในรายวชิาที�สามารถจัดได ้

5. ทกัษะวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สรปุขอ้คดิเห็น แนวทางแกไ้ข/ปรับปรงุ
หลกัสตูรยงัสามารถประยกุตภ์าคปฏบิตัไิดม้ากยิ�งขึ�นผา่นการใช ้
โปรแกรมทางสถติพิื�นฐาน

เพิ�มเตมิการประยกุต ์MS Excel ในการประมวลผลอยา่งงา่ย เพื�อใหน้สิติ
เห็นภาพของการนําไปประยกุตใ์ชจ้รงิ

การปฐมนเิทศอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่

ไมม่อีาจารยใ์หมใ่นปีการศกึษาที�ผา่นมา
สรปุสาระสาํคญัในการดาํเนนิการ 
- ไมม่กีารดําเนนิการเนื�องจากไมม่อีาจารยใ์หม่
สรปุการประเมนิจากอาจารยท์ ี�เขา้รว่มกจิกรรมปฐมนเิทศ 
-
ในกรณีที�ไมม่กีารจดัปฐมนเิทศ ใหแ้สดงเหตผุลที�ไมไ่ดด้าํเนนิการ 
- ไมม่กีารดําเนนิการเนื�องจากไมม่อีาจารยใ์หม่

กจิกรรมการพฒันาวชิาชพีอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนนุ

กจิกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม สรปุขอ้คดิเห็น 
และประโยชนท์ี�ไดร้บั

อาจารย์ บคุลากร
สาย

สนบัสนนุ

ไมม่กีารดําเนนิการ

หมวดที� 5 การบรหิารหลกัสตูร

การบรหิารหลกัสตูร

ปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร ผลกระทบของปญัหาตอ่สมัฤทธผิลตาม
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

แนวทางป้องกนัและแกไ้ข

การเรยีนการสอนที�มผีูเ้รยีนแตกตา่งสาขา และ
พื�นฐานไมเ่ทา่กนั

นสิติไมส่ามารถประยกุตร์ายวชิาไดต้รงตาม
วตัถปุระสงคไ์ดท้ั�งหมด โดยเฉพาะการ
ประยกุตเ์ชงิปรมิาณ ซึ�งเป็นเครื�องมอืหนึ�งใน
การวเิคราะหปั์ญหาทางเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ

เสรมิพื�นฐานดา้นการคํานวณเพิ�มเตมินอกเหนอื
จากการทบทวนพื�นฐานทางดา้นเศรษฐศาสตร์

สิ�งสนบัสนนุการเรยีนรู ้

ตวับง่ชี� ผลการดาํเนนิงาน

สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - ระบบการดาํเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมสีว่นรว่มของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพื�อให้
มสี ิ�งสนบัสนนุการเรยีนรู ้

     ระบบกลไก

     อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการปรญิญาโทฯ มนีโยบายในการบรหิาร
จัดการเพื�อใหม้สี ิ�งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี�เพยีงพอ และเหมาะสมกบัการจัดการเรยีนการสอนของนสิติโดยมขีั�น
ตอนดงัตอ่ไปนี�

     1) อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ มกีารดําเนนิการสํารวจปัญหา และ
ความตอ้งการสิ�งสนับสนุนการเรยีนรูจ้ากอาจารยผ์ูส้อน และนสิติ เพื�อสรปุความตอ้งการ

      2) อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จัดทํารายงานเพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุ
คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ เพื�อพจิารณา

      3) คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ เสนอมตทิี�ประชมุตอ่ภาควชิาเศรษฐ ศาสตรป์ระยกุต ์เพื�อพจิารณา

      4) ภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์สนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศษสตร ์ศรรีาชา
เพื�อพจิารณาความเหมาะสมและอนุมตัิ

      5) ภายหลงัไดรั้บอนุมตัคิณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา จะดําเนนิตามแผนที�ไดรั้บอนุมตัเิพื�อจัดซื�อสิ�ง
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      5) ภายหลงัไดรั้บอนุมตัคิณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา จะดําเนนิตามแผนที�ไดรั้บอนุมตัเิพื�อจัดซื�อสิ�ง
สนับสนุนการเรยีนรูใ้หแ้กน่สิติ โดยทางโครงการปรญิญาโทฯ จะเป็นผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น

       6) คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา สํารวจความพงึพอใจของนสิติที�มตีอ่การใหบ้รกิารสิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้

       7) คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา แจง้ผลการสํารวจใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการดําเนนิ
งานโครงการปรญิญาโทฯ นําขอ้มลูไปใชใ้นการปรับปรงุกระบวนการในการใหบ้รกิารสิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้
แกน่สิติตอ่ไป

     การนําระบบและกลไกไปสูก่ารปฏบิตั/ิดําเนนิงาน

     1) อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการปรญิญาโท สํารวจความตอ้งการสิ�ง
สนับสนุนการเรยีนรูโ้ดยใหอ้าจารยทํ์าแบบสํารวจความตอ้งการของอาจารยผ์ูส้อนตอ่สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้
และใหน้สิติทําแบบสํารวจความตอ้งการของนสิติตอ่สิ�งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี�นสิติตอ้งการเพิ�มเตมิ

     2) อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการปรญิญาโทรว่มประชมุหารอืเพื�อ
พจิารณาสรปุความตอ้งการของสิ�งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอน โดยพบวา่

         2.1) นสิติตอ้งการสถานที�ในการอา่นหนังสอื ทวบทวนบทเรยีน ทํางานกลุม่ในบรเิวณอาคาร 5 คณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา

         2.2) อาจารยผ์ูส้อนและนสิติตอ้งการใหม้หีอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแหลง่สบืคน้ขอ้มลูของ
วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระมากขึ�น

         2.3) อาจารยผ์ูส้อนและนสิติตอ้งการใหโ้สตทศันูปกรณป์ระจําหอ้งเรยีนมคีวามพรอ้มในการใชง้าน มี
สญัญาณ Wifi ที�รวดเร็วมากยิ�งขึ�น

     3) อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการฯ จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการ
บรกิารโครงการฯ ภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์และคณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา เพื�อดําเนนิการในสว่นที�
เกี�ยวขอ้งตอ่ไป โดยทางโครงการปรญิญาโทฯ จะเป็นผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น

     การประเมนิกระบวนการ

     จากการประเมนิกระบวนการพบวา่ หอ้งเรยีนอาคาร 5  ในความรับผดิชอบของสว่นกลางที�วทิยาเขตรับ
ผดิชอนั�น มปัีญหาเรื�องเครื�องปรับอากาศที�ไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งสมบรูณ ์สื�อการเรยีนการสอนยงัมี
ปัญหาเรื�องการใชง้าน สง่ผลการจัดการเรยีนการสอนไมเ่กดิประสทิธภิาพสงูสดุ

      การปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ

      อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการปรญิญาโท จงึประสานงานกบัภาควชิา
เศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์เพื�อเสนอคณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา แจง้ปัญหาไปยงัวทิยาเขตศรรีาชาในการดําเนนิ
การแกไ้ขปรับปรงุ และวางแผนการซอ่มบํารงุหอ้งเรยีนทกุภาคการศกึษา และมกีารตดิตั�งกลอ่งสํารวจปัญหา
ในหอ้งเรยีน เพื�อจะไดดํ้าเนนิการแกไ้ขอยา่งทนัเวลา 

- จาํนวนสิ�งสนบัสนนุการเรยีนรูท้ ี�เหมาะสม 

ในปีการศกึษา 2559 คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา ไดจั้ดใหม้สี ิ�งสนับสนุนการเรยีนการสอน ดงันิ�

     2.1 คอมพวิเตอรโ์นต้บคุสําหรับอาจารย ์สําหรับการเตรยีมสื�อการเรยีนการสอน

     2.2 มกีารสนับสนุนการใชร้ะบบสารสนเทศเพื�อสนับสนุนการเรยีนการสอน โดยอาจารยผ์ูส้อนของคณะมี
การจัดการเรยีนการสอนผา่นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�สนับสนุนการเรยีนการสอน เชน่ Google Classroom

     2.3 มกีารรวบรวมผลการวทิยานพินธ ์และการศกึษาควา้อสิระเผยแพรผ่า่นเว็บไซดข์องคณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา

    2.4 มกีารบรกิารดา้นกายภาพที�เหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการสอนและพัฒนานสิติ เชน่ จัดอปุกรณก์าร
เรยีนการสอนไวท้กุหอ้งเรยีน มเีครื�องทํานํ�ารอ้น นํ�าเย็น มมุบรกิารเครื�องดื�มรอ้น(กาแฟ+ชอ็คโกแลต) มกีาร
จัดตั�งโตะ๊นั�งและตดิตั�งพัดลม เพื�อใหบ้รกิารนสิติ มกีารบรหิารหอ้งสําหรับการจัดทําวทิยานพินธ/์การศกึษา
คน้ควา้อสิระตลอด 24 ชั�วโมง

     โดยทางคณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา ไดม้กีารสํารวจความพงึพอใจของนสิติที�มตีอ่การใหบ้รกิารสิ�ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้เพื�อนําผลประเมนิไปใชใ้นการปรับปรงุและพัฒนากระบวนการใหบ้รกิารเป็นประจําทกุปี
การศกึษา

 

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารยต์อ่ส ิ�งสนบัสนนุ
การเรยีนรู ้

      อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ ไดม้กีารสํารวจความพงึพอใจของ
อาจารยต์อ่สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้สามารถสรปุไดด้งัตาราง
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        จากตารางพบวา่ อาจารยผ์ูส้อนมคีวามพงึพอใจในภาพรวม คา่เฉลี�ย 4.44 โดยมปีระเด็นที�มคีวาม
พงึพอใจสงูสดุคอื ระบบสารธารณูปโภคและความปลอดภยั คา่เฉลี�ย 4.80 และความพงึพอใจนอ้ยที�สดุ คอื
อปุกรณส์นับสนุนการเรยีนการสอน

        กระบวนการปรับปรงุ

        อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานจะดําเนนิโครงการนําผลการประเมนิ และขอ้
เสนอแนะ ประชมุรว่มกนัเพื�อหาขอ้สรปุในการปรับปรงุสิ�งสนับสนุน ในปีการศกึษา 2560 เขา้ที�ประชมุคณะ
กรรมการบรหิารโครงการ เสนอภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์และเสนอเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการประจํา
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา เพื�อดําเนนิการตอ่ไป

             คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา ไดม้กีารสํารวจความพงึพอใจของนสิติตอ่สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้

สามารถสรปุไดด้งัตาราง

        

        จากตารางพบวา่ นสิติมคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลี�ย 3.81  

        กระบวนการปรับปรงุ

        อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานจะดําเนนิโครงการนําผลการประเมนิ และขอ้
เสนอแนะ ประชมุรว่มกนัเพื�อหาขอ้สรปุในการปรับปรงุสิ�งสนับสนุน ในปีการศกึษา 2560 เขา้ที�ประชมุคณะ
กรรมการบรหิารโครงการ เสนอภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์และเสนอเขา้ที�ประชมุคณะกรรมการประจํา
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา เพื�อดําเนนิการตอ่ไป

หมวดที� 6 ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมนิ

1. ขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดร้บัการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ความเห็นของหลกัสตูร/ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ่ขอ้คดิเห็นหรอื
สาระที�ไดร้บัการเสนอแนะ

1. ควรสนับสนุนหรอืสรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาและนสิติแผน ก
และ ข นําผลงานไปใชใ้นการนําเสนอในการประชมุวชิาการหรvืตพีมิพ์
ในระดบันานาชาตติอ่ไป เพื�อเป็นการยกระดบัคณุภาพของการตพีมิพ์
เผยแพรข่องนสิติ

2. ควรเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระที�
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรไดค้ดัเลอืกวา่มคีณุภาพที�ดโีดยเผยแพรผ่า่น
เว็บไซต์

3. ควรผลกัดนั/สนับสนุนใหน้สิติที�เรยีนตามแผน ข ที�มศีกัยภาพใหป้รับ

1. การสนับสนุนหรอืสรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาและนสิติแผน ก
และ ข นําผลงานไปใชใ้นการนําเสนอในการประชมุวชิาการหรอืตพีมิพ์
ในระดบันานาชาตติอ่ไป เพื�อเป็นการยกระดบัคณุภาพของการตพีมิพ์
เผยแพรข่องนสิติหลกัสตูรมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
โดยจะมกีารวางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป

2. การเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระที�
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรไดค้ดัเลอืกวา่มคีณุภาพที�ดโีดยเผยแพรผ่า่นเว็บ
ไซตหลกัสตูรมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ โดยจะมกีาร
วางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป



7/9/2560 TQF system

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7/report/index/2541 50/57

3. ควรผลกัดนั/สนับสนุนใหน้สิติที�เรยีนตามแผน ข ที�มศีกัยภาพใหป้รับ
แผนการเรยีนเป็นแผน ก มากขึ�น

4. ควรผลกัดนั/สนับสนุนใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทางวชิาการมากขึ�น

5. ควรควบคมุใหห้วัขอ้วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ แสดง
ซึ�งความชดัเจนและความโดดเดน่ของหลกัสตูร

6. ควรพัฒนาหลกัสตูรใหมข่องตนเองโดยพจิารณาบรบิทความเหมาะ
สมของภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร ในพี�นที�ภมูภิาคตะวนัออก เชน่
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาอตุสาหกรรมและบรกิาร
เป็นตน้

3. การผลกัดนั/สนับสนุนใหน้สิติที�เรยีนตามแผน ข ที�มศีกัยภาพใหป้รับ
แผนการเรยีนเป็นแผน ก มากขึ�น หลกัสตูรมคีวามคดิเห็นตอ่ขอ้เสนอ
แนะ คอื ดว้ยขอ้กําหนดของบณัฑติวทิยาลยัเกี�ยวกบัจํานวนนสิติที�
สามารถรับเป็นที�ปรกึษาวทิยานพินธข์องอาจารยท์ี�ปรกึษา ดงันั�นทาง
หลกัสตูรจงึคงสดัสว่นแผน ก ไวท้ี� รอ้ยละ 30  แผน ข ไวท้ี�รอ้ยละ 70
โดยจะมกีารวางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป
          
4. การผลกัดนั/สนับสนุนใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทางวชิาการมากขึ�น
หลกัสตูรมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ โดยจะมกีารวางแผน
ในการปรับปรงุตอ่ไป

5. การควบคมุใหห้วัขอ้วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ แสดง
ซึ�งความชดัเจนและความโดดเดน่ของหลกัสตูร หลกัสตูรมคีวามคดิเห็น
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ โดยจะมกีารวางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป

6. การพัฒนาหลกัสตูรใหมข่องตนเองโดยพจิารณาบรบิทความเหมาะ
สมของภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร ในพี�นที�ภมูภิาคตะวนัออก เชน่
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาอตุสาหกรรมและบรกิาร
เป็นตน้ หลกัสตูรมคีวามคดิเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ โดยจะมกีาร
วางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป

2. การนําไปดาํเนนิการเพื�อการวางแผนหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร

          จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 1 ควรสนับสนุนหรอืสรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาและนสิติแผน ก และ
ข นําผลงานไปใชใ้นการนําเสนอในการประชมุวชิาการหรอื ตพีมิพใ์นระดบันานาชาตติอ่ไป เพื�อเป็นการยกระดบัคณุภาพของการตพีมิพเ์ผยแพร่
ของนสิติมกีารวางแผนการดําเนนิงานปรับปรงุดงันี�
         1.1 ประสานใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาวทิยา นพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระผลกัดนันสิติในที�ปรกึษาที�มศีกัยภาพนําผลงานไปใชใ้นการนํา
เสนอในการประชมุวชิาการหรอืตพีมิพใ์นระดบันานาชาตมิากยิ�งขึ�น 
         1.2 มกีารประชาสมัพันธเ์วทใีนการนําเสนอผลงานระดบันานาชาต ิและเวทใีนการตพีมิพว์ารสารสนระดบันานาชาต ิเพื�อเป็นขอ้มลูในการ
เผยแพรผ่ลงานของนสิติเป็นประจําทกุเดอืนผา่นชอ่งทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
         โดยมเีป้าหมาย: นสิติแผน ก และ ข นําผลงานไปใชใ้นการนําเสนอในการประชมุวชิาการ หรอืตพีมิพใ์นระดบันานาชาตติอ่ไป และตวัชี�วดั
ความสําเร็จ: นสิติมกีารเผยแพรโ่ดยการตพีมิพ ์(1) วารสาร TCI กลุม่ 1 จํานวนอยา่งนอ้ย 1 ผลงาน (2) วารสาร TCI กลุม่ 2 จํานวนอยา่งนอ้ย 5
ผลงาน

          จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 2 ควรเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระที�อาจารย์
ประจําหลกัสตูรไดค้ดัเลอืกวา่มคีณุภาพที�ดโีดยเผยแพรผ่า่นเว็บไซต ์โดยมกีารวางแผนการดําเนนิงานปรับปรงุดงันี� 
          2.1 ดว้ยผลงานวทิยานพินธข์องนสิติที�จะสําเร็จการศกึษาไดต้อ้งไดรั้บการเผยแพรใ่นเวทรีะดบัชาตขิึ�นไป ตามเงื�อนไขของบณัฑติ
วทิยาลยันั�น ทางหลกัสตูรจงึมกีารนําผลงานของนสิติแผน ก เผยแพรท่างเว็บไซดข์องคณะฯ อกีชอ่งทางหนึ�ง
          2.2 ประสานใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาการ ศกึษาคน้ควา้อสิระผลกัดนันสิติในที�ปรกึษาใหม้พัีฒนางานใหม้คีณุภาพดมีากยิ�งขึ�นเพื�อที�จะไดนํ้าผล
งานไปใชใ้นการนําเสนอเผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องคณะฯ 
          2.3 อาจารยป์ระจําหลกัสตูร และคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการวางแผน รว่มกนัในการคดัเลอืกผลงานที�มคีณุ ภาพดเีพื�อเผยแพรผ่า่น
เว็บไซดข์องคณะฯ
          โดยมเีป้าหมาย: มผีลงานวทิยานพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระที�มคีณุภาพที�ด ีเผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องคณะฯ และตวัชี�วดัความ
สําเร็จ: นสิติมกีารเผยแพรผ่ลงานผา่นเว็บไซดข์องคณะฯ คดิเป็นรอ้ยละ 50

          จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 3 ควรผลกัดนั/สนับสนุนใหน้สิติที�เรยีนตามแผน ข ที�มศีกัยภาพใหป้รับ
แผนการเรยีนเป็นแผน ก มากขึ�น โดยมกีารวางแผนการดําเนนิงานปรับปรงุดงันี�
          3.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรจะสง่เสรมิใหน้สิติแผน ข ที�มศีกัยภาพใหนํ้าผลงานไปเผยแพรช่อ่งทางใดชอ่งทางหนึ�ง
         โดยมเีป้าหมาย: นสิติมกีารนําผลงานไปเผยแพรโ่ดยชอ่ง ทางใดชอ่งทางหนึ�ง และตวัชี�วดัความสําเร็จ: นสิติมกีารนําผลงานไปเผยแพร่
โดยชอ่ง ทางใดชอ่งทางหนึ�ง คดิเป็นรอ้ยละ 50

          จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 4 ควรผลกัดนั/สนับสนุนใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทางวชิาการมากขึ�นโดยมี
การวางแผนการดําเนนิงานปรับปรงุ ดงันี��
          4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรมกีารหารอื และมกีารวางแผนอตัรากําลงัรว่มกบัภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์โดยกําหนดใหอ้าจารย์
ประจําแตล่ะทา่นจัดทําแผนการเขา้สูตํ่าแหน่งทางวชิาการเสนอภาควชิาฯเสนอการเขา้สูตํ่าแหน่งทางวชิาการในที�ประชมุกรรม การประจําคณะเพื�อ
พจิารณาและมกีารตดิตามผลทกุปีเพื�อใหก้ารพัฒนาอาจารย ์เป็นไปตามแผน และในกรณีที�อาจารยป์ระจําทา่นใดไมส่ามารถทําไดต้ามแผนจะตอ้ง
ทําบนัทกึชี�แจงเหตผุล
          โดยมเีป้าหมาย: อาจารยป์ระจํามตํีาแหน่งทางวชิาการมากขึ�น และตวัชี�วดัความสําเร็จ: อาจารยป์ระจํามตํีาแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คน

            จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 5 การควบคมุใหห้วัขอ้วทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระ แสดงซึ�ง
ความชดัเจนและความโดดเดน่ของหลกัสตูร โดยจะมกีารวางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป
            5.1 ประสานงานใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธ ์และการศกึษาคน้ควา้อสิระควบคมุนสิติในที�ปรกึษาในการสรา้งผลงานที�มคีวามชดัเจน
และโดดเดน่ใหแ้สดงถงึความชดัเจนของหลกัสตูร
            โดยมเีป้าหมาย: นสิติมผีลงานวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระแสดงความชดัเจนและโดดเดน่ของหลกัสตูร และตวัชี�วดัความ
สําเร็จ: ผลงานของนสิติมกีารประเมนิจากคณะกรรมการสอบปากเปลา่ขั�นสดุทา้ย รอ้ยละ 100

           จากขอ้คดิเห็นหรอืสาระที�ไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมนิ ขอ้ 6 การพัฒนาหลกัสตูรใหมข่องตนเองโดยพจิารณาบรบิทความเหมาะสม
ของภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร ในพี�นที�ภมูภิาคตะวนัออก เชน่ หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาอตุสาหกรรมและบรกิารเป็นตน้
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โดยจะมกีารวางแผนในการปรับปรงุตอ่ไป
           6.1 มกีารสํารวจขอ้มลูถงึความตอ้งการของนสิติปัจจบุนั ถงึความตอ้งการของหลกัสตูรที�ตอ้งกาดร และที�สอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชน
          โดยมเีป้าหมาย: มฐีานขอ้มลูในการพัฒนาหลกัสตูรใหมท่ี�สอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชน และตวัชี�วดัความสําเร็จ: มขีอ้มลูหรอืแนวทางใน
การพัฒนาหลกัสตูร

สรปุการประเมนิหลกัสตูร

การประเมนิจากผูท้ ี�กาํลงัจะจบการศกึษา

วนัที�สํารวจ 28 พฤษภาคม 2560

1.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากการประเมนิ ขอ้คดิเห็นของคณาจารยต์อ่ผลการประเมนิ

เนื�อหาของหลกัสตูรมคีวามทนัสมยั สามารถนําไปใชใ้นการทํางานได ้
รวมทั�งมกีารพัฒนาการคดิวเิคราะห ์และการใชเ้ทคโนโลยทีี�จําเป็น

การเลอืกใชเ้ทคโนโลย ีและโปรแกรมทางสถติอิาจยงัไมส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีนไดท้กุกลุม่และทกุสายงาน

1.2 ขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงในหลกัสตูรจากการประเมนิ

วางแผน ทบทวนเนื�อหาเชงิปฏบิตักิารใหก้บัรายวชิาที�สามารถทําได ้โดยการสํารวจความตอ้งการของผูเ้รยีน เพื�อใหไ้ดป้ระโยชนใ์นการประยกุต์
ใชง้านจรงิไดต้รงเป้าหมายมากที�สดุ

การประเมนิจากผูส้าํเร็จการศกึษา

วนัที�สํารวจ 25 กนัยายน 2559

ผลการประเมนิ

นสิติมคีวามพงึพอใจในหลกัสตูรอยูใ่นระดบัพอใจมาก

ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากการประเมนิ ขอ้คดิเห็นของคณาจารยต์อ่ผลการประเมนิ

ควรเพิ�มชั�วโมงปฏบิตักิารในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปู ในการเรยีนการสอนจําเป็นตอ้งอา้งองิหลกัการทางทฤษฎ ีรวมทั�งการ
ประยกุตใ์ช ้
แตด่ว้ยเวลาจํากดั อาจไมส่ามารถถา่ยทอดหรอืสอนการใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรปูแกปั้ญหาไดล้ะเอยีดนัก

ขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงในหลกัสตูรจากการประเมนิ

อาจเพิ�มเตมิกจิกรรมเสรมินอกชั�วโมงเรยีน เชน่ การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้กน่สิติที�มคีวามสนใจ

การประเมนิจากผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑติ)

กระบวนการประเมนิ: ประเมนิจากผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยการสง่แบบประเมนิใหแ้กน่ายจา้ง ผา่นชอ่งทางไปรษณีย์

2.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากการประเมนิ ขอ้คดิเห็นของคณาจารยต์อ่ผลการประเมนิ

ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจในดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมมากที�สดุ สว่นหนึ�งมาจากการเรยีนการสอนที�มกีารสอดแทรกคณุธรรมเขา้ไป โดย
เฉพาะ ความซื�อสตัย ์รับผดิชอบ และตรงตอ่เวลา โดยเฉพาะในชว่ง
ของการทําวทิยานพินธ/์การศกึษาคน้ควา้อสิระ ที�นสิติจะพบปัญหาที�
ตอ้งแกอ้ยูบ่อ่ยคร ้ั�ง รวมถงึการชี�แจงในเรื�องของจรรยาบรรณของนักวจัิย
ดว้ยเชน่กนั

2.2 ขอ้เสนอการเปลี�ยนแปลงในหลกัสตูรจากการประเมนิ

ควรมุง่เนน้เรื�องจรรรยาบรรณในการทําวจัิย ซึ�งถอืวา่เป็นรากฐานหนึ�งของความซื�อสตัย ์โดยเฉพาะการคดัลอกวรรณกรรมที�ถอืวา่เป็นความผดิ
อยา่งรา้ยแรงในแวดวงวชิาการ

หมวดที� 7 การเปลี�ยนแปลงที�มผีลกระทบตอ่หลกัสตูร

1. การเปลี�ยนแปลงภายในสถาบนั(ถา้ม)ีที�มผีลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา 
การเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ในการเรยีนการสอนตาม สกอ. โดยเฉพาะเรื�องของ คณุสมบตัอิาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานพินธ ์อาจารยผ์ูส้อน
และผูท้รงคณุวฒุิ
2. การเปลี�ยนแปลงภายนอกสถาบนั(ถา้ม)ีที�มผีลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา 
การแขง่ขนักนัระหวา่งมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะสาขาทางเศรษฐศาสตรแ์ละสาขาที�เกี�ยวขอ้ง

หมวดที� 8 แผนการดาํเนนิการเพื�อพฒันาหลกัสตูร
ความกา้วหนา้ของการดาํเนนิการตามแผนที�เสนอในรายงานของปีที�ผา่นมา

แผนดาํเนนิการ กาํหนดเวลาที�แลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ ความสาํเร็จของ
แผน
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1 สนับสนุนหรอืสรา้งแรงจงูใจใหอ้าจารยท์ี�
ปรกึษาและนสิติแผน ก และ ข นําผลงาน
ไปใชใ้นการนําเสนอในการประชมุวชิาการ
หรอืตพีมิพใ์นระดบันานาชาตติอ่ไป เพื�อ
เป็นการยกระดบัคณุภาพของการตพีมิพ์
เผยแพรข่องนสิติ

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร มกีารผลกัดนัโดย
อาจารยป์ระจําหลกั
สตูรรว่มกบัคณะ
กรรมการดําเนนิงาน
โครงการฯ จงูใจให ้
นสิติเผยแพรผ่ล
งาน โดยการให ้
รางวลัจงูใจตาม
ลําดบัประเภทของ
ผลงานเผยแพร ่อกี
ทั�งไดเ้ริ�มมกีารเผย
แพรผ่ลงานนสิติที�มี
คณุภาพผา่นทาง
เว็บไซตแ์ลว้ โดย
ในปี พ.ศ. 2559
สรปุผลงานนสิติที�
เผยแพรไ่ดด้งันี� 1.
วารสาร TCI 1
จํานวน 5 ผลงาน
2. วารสาร TCI 2
จํานวน 5 ผลงาน
3. การประชมุ
นานาชาต ิจํานวน
14 ผลงาน

2 สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ์
และการศกึษาคน้ควา้อสิระที�อาจารย์
ประจําหลกัสตูรไดค้ดัเลอืกวา่มคีณุภาพที�
ดโีดยเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ไดม้กีารชี�แจงให ้
นสิติเขา้ใจใน
กจิกรรมมชัฌมิ
นเิทศถงึแนวทาง
การคดัเลอืกผลงาน
วทิยานพินธ ์และ
การ ศกึษาคน้ควา้
อสิระที�มคีณุภาพดี
เผย แพรท่างเว็บ
ไซดข์องคณะฯ
และมอบ หมายให ้
อาจารยผ์ูส้อนวชิา
สมัมนายํ�าใหน้สิติ
เขา้ใจในประเด็นนี�
ดว้ยเชน่กนั โดยใน
ปีการศกึษา 2559
มกีารเผยแพรผ่ล
งานของนสิติโดย
เผยแพรผ่า่น
เว็บไซตข์องคณะฯ
โดยภาพรวมคดิ
เป็นรอ้ยละ 72.28
(จํานวนนสิติจบการ
ศกึษา 83 คน)
จําแนกตาม
แผนการศกึษาได ้
ดงันี� 1. ผลงาน
นสิติ แผน ก
จํานวน 27 ผลงาน
คดิเป็นรอ้ยละ 100
ของจํานวนนสิติ
แผน ก ที�จบการ
ศกึษา 2. ผลงาน
ของนสิติ แผน ข ที�
ผา่นการเห็นชอบ
จากอาจารยท์ี�
ปรกึษาการ ศกึษา
คน้ควา้อสิระ
อาจารยป์ระจํา
หลกัสตูรและผา่น
การคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการ Peer
Review จํานวน 33
ผลงาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 58.92 ของ
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จํานวนนสิติแผน ข
ที�จบการศกึษา

3 สนับสนุนใหน้สิติที�เรยีนตามแผน ข ที�มี
ศกัยภาพใหป้รับแผนการเรยีนเป็น แผน ก
มากขึ�น

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ไดม้กีารชี�แจงให ้
นสิติเขา้ใจใน
กจิกรรมมชัฌมิ
นเิทศถงึแนวทาง
การคดัเลอืกผล
งานการศกึษา
คน้ควา้อสิระที�มี
คณุภาพดเีผยแพร่
ทางเว็บไซดข์อง
คณะฯ และมอบ
หมายใหอ้าจารยผ์ู ้
สอนวชิาสมัมนายํ�า
ใหน้สิติเขา้ใจใน
ประเด็นนี�ดว้ยเชน่
กนั โดยในปีการ
ศกึษา 2559 มกีาร
เผยแพรผ่ลงานของ
นสิติโดยเผยแพร่
ผา่นเว็บไซตข์อง
คณะฯ โดยมผีล
งานของนสิติ แผน
ข ที�ผา่นการเห็น
ชอบจากอาจารยท์ี�
ปรกึษาการศกึษา
คน้ควา้อสิระและ
อาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร โดยผา่น
การคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการ Peer
Review จํานวน 33
ผลงาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 58.92 ในปีการ
ศกึษา 2558 การ
พัฒนาอาจารยด์ขี ึ�น
อยา่งตอ่เนื�อง คอื
1) ดร.พัฒน ์พัฒน
รังสรรค ์ซึ�งเป็น
อาจารยผ์ูรั้บผดิ
ชอบหลกัสตูร
สามารถยื�นขอ
ประเมนิการสอน
เพื�อใชป้ระกอบ
การขอตําแหน่ง ผู ้
ชว่ยศาสตราจารย์
ไดใ้นรอบปีการ
ศกึษา 2558 2)
ดร.ฆนัทนันท ์ทวี
วฒัน ์ซึ�งเป็น
อาจารยผ์ูรั้บผดิ
ชอบหลกัสตูร
สามารถยื�นขอ
ประเมนิการสอน
เพื�อใชป้ระกอบ
การขอตําแหน่ง ผู ้
ชว่ยศาสตราจารย์
ไดใ้นรอบปีการ
ศกึษา 2559

4 สนับสนุนใหอ้าจารยข์อตําแหน่งทาง
วชิาการมากขึ�น

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ในปีการศกึษา
2558 การพัฒนา
อาจารยด์ขี ึ�นอยา่ง
ตอ่เนื�อง คอื 1)
ดร.พัฒน ์พัฒน
รังสรรค ์ซึ�งเป็น
อาจารยผ์ูรั้บผดิ
ชอบหลกัสตูร
สามารถยื�นขอ
ประเมนิการสอน



7/9/2560 TQF system

http://tqf.cpe.ku.ac.th/tqf7/report/index/2541 54/57

เพื�อใชป้ระกอบ
การขอตําแหน่ง ผู ้
ชว่ยศาสตราจารย์
ไดใ้นรอบปีการ
ศกึษา 2558 2)
ดร.ฆนัทนันท ์ทวี
วฒัน ์ซึ�งเป็น
อาจารยผ์ูรั้บผดิ
ชอบหลกัสตูร
สามารถยื�นขอ
ประเมนิการสอน
เพื�อใชป้ระกอบ
การขอตําแหน่ง ผู ้
ชว่ยศาสตราจารย์
ไดใ้นรอบปีการ
ศกึษา 2559

5 ควบคมุใหห้วัขอ้วทิยานพินธแ์ละการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระ แสดงซึ�งความชดัเจน
และความโดดเดน่ของหลกัสตูร

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ไดม้กีารชี�แจงให ้
นสิติเขา้ใจใน
กจิกรรมมชัฌมิ
นเิทศถงึการเลอืก
หวัขอ้เรื�องใหต้รง
กบัสาขา
เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ
ที�ตอ้ง มคีวามเป็น
เศรษฐศาสตรร์ว่ม
กบัความเป็น
บรหิารธรุกจิรวมทั�ง
ไดม้อบหมาย ให ้
อาจารยผ์ูส้อนวชิา
สมัมนายํ�าใหน้สิติ
เขา้ใจในประเด็นนี�
ดว้ยเชน่กนั โดยผล
งานของนสิติมกีาร
ประเมนิ จากคณะ
กรรมการการสอบ
ปากเปลา่ขั�น
สดุทา้ย จํานวน 83
คน คดิเป็น รอ้ยละ
100

6 พัฒนาหลกัสตูรใหมข่องตนเองโดย
พจิารณาบรบิทความเหมาะสมของภาค
อตุสาหกรรมและการบรกิาร ในพี�นที�
ภมูภิาคตะวนัออก เชน่ หลกัสตูรเศรษฐ
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
อตุสาหกรรมและบรกิาร เป็นตน้

30 กรกฎาคม 2560 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร -

ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสตูร

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร 
ไมม่ขีอ้เสนอ
2. ขอ้เสนอในการเปลี�ยนแปลงรายวชิา 

รายวชิาที�ตอ้งการ
เปลี�ยนแปลง

สิ�งที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลง

1 01110521
Quantitative
Methods for
Business
Economics

เพิ�มเตมิเนื�อหาเกี�ยวกบักระบวนการทางเศรษฐมติใิหเ้พิ�มขึ�นในภาคปฏบิตั ิซึ�งสามารถเชื�อมโยงไปยงัเทคนคิการ
พยากรณท์ี�เหมาะสม (ในคําอธบิายรายวชิาตามหลก้สตูรปัจจบุนั จะมเีนื�อหาที�หลากหลายและเชื�อมโยงไปทางการ
วจัิยดําเนนิงาน หรอื Operation research ซึ�งนสิติจะรูแ้ตล่ะเรื�องเพยีงผวิเผนิไมส่ามารถลงรายละเอยีดเชงิปฏบิตั ิ
ได)้

3. กจิกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนนุ 
การสง่เสรมิการขอตําแหน่งทางวชิาการที�สงูขึ�น รวมทั�งกจิกรรมบรกิารวชิาการที�เป็นประโยชนต์อ่สงัคมรอบขา้ง และเป็นการเพิ�มทกัษะใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิาร เชน่ การฝึกอบรมใหก้บัชมุชนในเรื�องที�เป็นประโยชนต์อ่ธรุกจิ เป็นตน้

แผนปฏบิตังิานใหมส่าํหรบัปี 2560

แผนปฏบิตักิาร วนัที�คาดวา่จะสิ�นสดุแผน ผูร้บัผดิชอบ
1 ยกระดบัผลงานการศกึษาคน้ควา้อสิระใหเ้ทยีบเคยีงวทิยานพินธ์ 16 กรกฎาคม 2561 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร
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ผลการประเมนิจากกรรมการประเมนิหลกัสตูรและแผนการปรบัปรงุ

คะแนนการประเมนิจากกรรมการประเมนิหลกัสตูรตามตวับง่ชี�

1. การกาํกบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ผา่นเกณฑ์
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธห์ลกัและอาจารยท์ี�ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธร์ว่ม (ถา้ม)ี ผา่นเกณฑ์
คณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานพินธ์ ผา่นเกณฑ์
การเผยแพรผ่ลงานของผูสํ้าเร็จการศกึษา ผา่นเกณฑ์
ภาระงานอาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา ผา่นเกณฑ์
อาจารยท์ี�ปรกึษาวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษามผีลงานวจัิยอยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ ผา่นเกณฑ์
การปรับปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที�กําหนด ผา่นเกณฑ์
2. บณัฑติ 3.02

คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 4.39

การไดง้านทําหรอืผลงานวจัิยของผูสํ้าเร็จการศกึษา 1.65

3. นสิติ 3.00

การรับนสิติ 3.00

การสง่เสรมิและพัฒนานสิติ 3.00

ผลที�เกดิกบันสิติ 3.00

4. อาจารย์ 3.83

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 3.00

คณุภาพอาจารย์ 4.49

ผลที�เกดิกบัอาจารย์ 4.00

5. หลกัสตูร 3.50

สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3.00

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00

การประเมนิผูเ้รยีน 3.00

ผลการดําเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 5.00

6. สิ�งสนบัสนนุ 3.00

สิ�งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.00

คะแนนรวม 3.35

สรปุผลและขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมนิหลกัสตูร

บทสรปุสาํหรบัผูบ้รหิาร
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

1. ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจตอ่คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ในระดบัด ีโดยเฉพาะในดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
2. อาจารยม์คีณุภาพสงู ปรญิญาเอกรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์และมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณต์รงสาขาทําใหภ้าครัฐและเอกชนวา่จา้งทําโครงการจํานวนมาก 
3. อาจารยม์ผีลงานทางวชิาการจํานวนมาก โดยเฉพาะโครงการของรัฐบาลที�
วา่จา้งใหดํ้าเนนิการเนื�องจากความเชื�อมั�นในหลกัสตูร 
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร มสีว่นรว่มในการ
สง่เสรมิใหม้สี ิ�งสนับสนุนการเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอตามความพงึพอใจของนสิติ และ
อาจารย์

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูร
จะมกีารวางแผนในการพัฒนาตามขอ้เสนอแนะเพื�อใหห้ลกัสตูร
มกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง และมคีณุภาพมากยิ�งขึ�น

โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร
1. ผลงานของผูสํ้าเร็จการศกึษายงัคงตพีมิพเ์ผยแพรท่ี�ไดจํ้านวนคอ่นขา้งนอ้ย
ประกอบบัหลกัสตูรมนีสิติแผน ข จํานวนมาก 
2. การรับนสิติยงัไมไ่ดจํ้านวนตามแผน และคณะสมบตัแิรกเขา้ของนสิติยงัคงมี
ความหลากหลายและแตกตา่งกนัมาก 
3. หลกัสตูรไดกํ้าหนดผลการเรยีนรูข้องการนําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้
อสิระไวใ้น มคอ.2 (7 ดา้น) อยา่งชดัเจน จงึควรนําประเด็นเหลา่นี�ไปใชใ้นการ
ประเมนิผล เพื�อใหค้รอบคลมุการเรยีนรูด้า้นวจัิย ซึ�งเป็นจดุเนน้ของบณัฑติ
ศกึษา

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูร
จะมกีารวางแผนในการพัฒนาและปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะเพื�อ
ใหห้ลกัสตูรมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง และมคีณุภาพมากยิ�งขึ�น

ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ (ถา้ม ีถา้ไมม่รีะบ ุ- ) ความเห็นของหลกัสตูร (ถา้ม ีถา้ไมม่รีะบ ุ- )
1. ควรพจิารณาแนวทางผลกัดนัใหผ้ลงานการศกึษาคน้ควา้อสิระมคีณุภาพ
มากขึ�น สามารถนําไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่หไ้ดค้า่นํ�าหนักสงูขึ�น 

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูร
จะมกีารวางแผนในการพัฒนาและปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะเพื�อ
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2. ควรพจิารณาแสวงหาแนวทางประชาสมัพันธใ์หก้ลุม่เป้าหมายมคีวามเขา้ใจ
ลกัษณะของหลกัสตูรใหช้ดัเจน เพื�อการตดัสนิใจศกึษาตอ่และอยูค่รบจนจบ
การศกึษา ลดปัญหาการออกกลางคนั 
3. หลกัสตูรไดกํ้าหนดผลการเรยีนรูข้องการนําวทิยานพินธแ์ละการคน้ควา้
อสิระไวใ้น มคอ.2 (7ดา้น) อยา่งขดัเจน จงึควรนําประเด็นเหลา่นี�ไปใชใ้นการ
ประเมนิผล เพื�อใหค้รอบคลมุการเรยีนรูด้า้นวจัิย ซึ�งเป็นจดุเนน้ของบณัฑติ
ศกึษา

ใหห้ลกัสตูรมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง และมคีณุภาพมากยิ�งขึ�น

องคป์ระกอบที� 2: บณัฑติ
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจตอ่คณุภาพ
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใิน
ระดบัด ีโดยเฉพาะในดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมกีารวางแผนในการพัฒนาโดยการ
อบรมการใชท้กัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติมากยิ�ง
ขึ�น

โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร
ผลงานของผูสํ้าเร็จการศกึษายงัคนตพีมิพ์
เผยแพรท่ี�ไดจํ้านวนคอ่นขา้งนอ้ย
ประกอบกบัหลกัสตูรมนีสิติแผน ข จํานวน
มาก

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมวีางแผนปรับปรงุและพัฒนาโดย
ขอความรว่มมอืใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาผลกัดนัใหผ้ลงานของนสิติ แผน ข ใหม้คีณุภาพสงูขึ�น และจะมี
การมอบรางวลัใหก้บันสิติแผน ข ที�นําผลงานไปตพีมิพใ์นวารสาร TCI ตั�งแตก่ลุม่ 2 ขึ�นไป

องคป์ระกอบที� 3: นสิติ
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

- -
โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร

การรับนสิติยงัไมไ่ดจํ้านวนตามแผน และคณุสมบตัิ
แรกเขา้ของนสิติยงัคงมคีวามหลากหลายและแตก
ตา่งกนัมาก

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมวีางแผนปรับปรงุและ
พัฒนาโดยมกีารจัด Open house เพื�อประชาสมัพันธห์ลกัสตูรใหเ้ป็นที�รูจั้กของกลุม่เป้า
หมายและชมุชนมากยิ�งขึ�น

องคป์ระกอบที� 4: อาจารย์
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

1. อาจารยม์คีณุภาพสงู ปรญิญาเอก
รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์และมคีวามรูแ้ละ
ประสบการณต์รงสาขาทําใหภ้าครัฐ
และเอกชนวา่จา้งทําโครงการ
จํานวนมาก 
2. อาจารยม์ผีลงานทางวชิาการ
จํานวนมาก โดยเฉพาะโครงการของ
รัฐบาลที�วา่จา้งใหดํ้าเนนิการ
เนื�องจากความเชื�อมั�นในหลกัสตูร

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมวีางแผนในการพัฒนาโดยจะมกีารสง่
เสรมิใหม้กีารบรกิารวชิาการกบัภาคธรุกจิใหม้ากยิ�งขึ�น เพื�อนําประสบการณค์วามรู่�มาเป็น Case study ใน
การจัดกาเรยีนการสอน ตอบสนองตอ่ปรัชญาของหลกัสตูรที�ตอ้งการบรูณาการศาสตรข์ั�นสงูทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ ใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงระหวา่งระบบเศรษฐกจิและการปรับตวัทางธรุกจิ

โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร
- -

องคป์ระกอบที� 5: หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

- -
โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร

หลกัสตูรมกีารประเมนิวทิยานพินธ ์และ
การคน้ควา้อสิระ โดยคณะกรรมการสอบ
เพื�อคดัเลอืกแยกผลงานที�มี�ความโดดเดน่
และใหร้างวลัเพื�อยกยอ่ง

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมวีางแผนปรับปรงุและพัฒนาโดย
การจัดทําแบบประเมนิวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้อสิระตามเกณฑท์ี�ระบไุวใ้น มคอ.2 ใหต้รง
กบัจดุเนน้ของหลกัสตูร โดยจะสง่ผลใหน้สิติมผีลงานที�มคีณุภาพสงูขึ�น และสามารถนําผลงานไป
เผยแพรใ่นฐาน TCI ตั�งแตก่ลุม่ 2 ขึ�นไปได ้

องคป์ระกอบที� 6: สิ�งสนบัสนนุการเรยีนรู ้
จดุเดน่ ความเห็นของหลกัสตูร

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร และอาจารยป์ระจํา
หลกัสตูร มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิใหม้สี ิ�ง
สนับสนุนการเรยีนรูใ้หเ้พยีงพอตามความพงึพอใจ
ของนสิติ และอาจารย์

ตามความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร หลกัสตูรจะมวีางแผนในการพัฒนาโดย
การสํารวจความพงึพอใจ และขอ้เสนอแนะของนสิติและคณาจารยเ์พื�อนํามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสิ�งสนับสนุนการเรยีนรูใ้หน้สิติเกดิการพัฒนาอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
สงูสดุในการเรยีรรู ้

โอกาสในการพัฒนา ความเห็นของหลกัสตูร
- -

แผนพฒันาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมนิหลกัสตูร

ขอ้เสนอแนะ แผนการดาํเนนิงาน เป้าหมายในการพฒันา
ปรบัปรงุ

ตวัชี�วดั
ความ
สาํเร็จ

วนัที�คาด
วา่จะสิ�น
สดุแผน

ผูร้บัผดิ
ชอบ

1 ควรพจิารณาแนวทางผลกัดนัใหผ้ล
งานการคน้ควา้อสิระมคีณุภาพมากขึ�น
สามารถนําไปตพีมิพเ์ผยแพรใ่หไ้ดค้า่นํ�า
หนักสงูขึ�น

1. ขอความรว่มมอืให ้
อาจารยท์ี�ปรกึษาการ
ศกึษาคน้ควา้อสิระผลดัดนั
ใหน้สิตินําผลงานไปเผย

มนีสิติแผน ข บางสว่นนําผล
งานไปเผยแพรใ่นที�ประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิหรอืมี
การนําผลงานไปตพีมิพใ์น

คะแนน
เฉลี�ยถว่ง
นํ�าหนักผล
งานของ

30
กรกฎาคม
2561

อาจารย์
ผูรั้บผดิ
ชอบ
หลกัสตูร
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