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รายงานผลการด าเนินการของ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561   วันที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2562 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ รับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
อาจารย์ / 

2 นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ Dr.sc.agr. (Economics and Social Sciences 
in the Agri-Food Sector) 
University of Hohenheim, Germany, 2550 

รองศาสตราจารย์ / 

3 นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์ Ph.D. (Economics) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 

อาจารย์ / 

4 นางสาวนรารัก  บุญญานาม Ph.D. (Economics) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 
 

 มคอ.2 ปีการศึกษา 2560 ปัจจุบัน 
1 นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  

 
2 นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  

 
3 นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์  นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์  นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์  

 
4  นางสาวนรารัก  บุญญานาม  นางสาวนรารัก  บุญญานาม  
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อาจารย์ผู้สอน 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์วิจัย หมายเหตุ 
1 01101532 เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ / 

 
 

2 01110511 เศรษฐศาสตร์การจัดการ I ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์ / 
 

 

3 01110512 เศรษฐศาสตร์การจัดการ II รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ / 
 

 

4 01110521 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ / 
 

 

5 01110532 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง  

/ 
/ 

 
อาจารย์พิเศษ 

6 01110541 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูง ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม / 
 

 

7 01110591 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 

/ 
/ 
/ 

 

8 01110595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

9 01110597 สัมมนา ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

10 01110598 ปัญหาพิเศษ ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ / 
 

 

11 01110599 วิทยานิพนธ์ ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์วิจัย หมายเหตุ 
1 01110521 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ / 

 
 

2 01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูง ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ / 
 

 

3 01110542 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค 

/ 
/ 

 

4 01110551 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์ 
และการประเมินโครงการ 

ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 

 

5 01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง 
 

ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์ /  

6 01110595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

7 01110596 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ / 
 

 

8 01110597 สัมมนา ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

9 01110599 วิทยานิพนธ์ ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 อ้างอิงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมวาระ
พิเศษ ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 3 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ขอเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 1 คน คือ ดร.นรารัก บุญญานาม โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ให้เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรใช้ร่วม) ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
2560 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.143/584 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2561 เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) โดยในปีการศึกษา 
2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน   
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับ 
ชาติ หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2559 ก าหนด โดยมีจ านวนท้ังสิ้น 4 คน ดังน้ี 
 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ปริญญาเอก 4 คน (100.0%) 
      - ด ารงต าแหน่ง: รองศาสตราจารย์ 1 คน (25.0%), อาจารย์ 3 คน (75.0%) 
 

      1. ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
      2. รศ.ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Dr.sc.agr.  
          (Economics and Social Sciences in The Agri-Food Sector)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
      3. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics)  
           ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
      4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics)      
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      การศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ตามเกณฑ์
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน  
      โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
มก. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 14 มี.ค. 2562 ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.306/1191 
ลว 21 ก.พ. 2562 เรื่องขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
เพิ่มจ านวน 1 คน (ล าดับท่ี 9)  รวมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งสิ้น 9 คน ดังน้ี 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 

     - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า: ปริญญาเอก 8 คน (88.89%) ปริญญาโท 1 คน (11.11%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: รองศาสตราจารย์ 3 คน (33.33%) อาจารย์ 6 คน (66.67%) 
 
     1. ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ * 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     2. รศ.ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ* 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Dr.sc.agr.  
         (Economics and Social Sciences in The Agri-Food Sector) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
      3. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์* 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
      4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม* 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      5. ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (International Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
      6. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, D.A. (Economics)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     7. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาโท, วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
     8. รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Agricultural Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
     9. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า      ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ  ตามเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ผู้ สอนท่ีเป็น
อาจารย์ประจ า จ านวน 8 คน ดังน้ี 
 
     - คุณวฒิุของอาจารย์ผู้สอน: ปริญญาเอก 7 คน (87.50%), ปริญญาโท 1 คน (12.50%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: รองศาสตราจารย์ 1 คน (12.50%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน  
       (25.00%) อาจารย์ 5 คน (62.50%) 
 

     1. ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     2. ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (International Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
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     3. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     4. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, D.A. (Economics)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     6. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาโท, วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
     7. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
     8. ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Management) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

5 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ      ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ ตามเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็น
อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายหัวข้อพิเศษ จ านวน 1 คน ดังน้ี 
 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนพิเศษ: ปริญญาเอก 1 คน (100.00%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: อาจารย์พิเศษ 1 คน (100.00%) 
 
 1.  ดร.เบญจรัตน์ ไชยมั่นคง    
     คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
     ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์พิเศษ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศึกษา) 

     ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ก าหนด และเป็นอาจารย์ท่ีขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงทุกท่านมี
ความรู้ความช านาญในหัวข้อท่ีให้ค าปรึกษา และมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการตามเกณฑ์
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
       2. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกแต่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
       3. ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
       4. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
       5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
       6. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
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7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑิตศึกษา) 
     ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และเป็น
อาจารย์ท่ีขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงทุกท่านมีความรู้ความช านาญในหัวข้อท่ี
ให้ค าปรึกษา มีคุณสมบัติของของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามท่ีก าหนด และตาม
เกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 จ านวน  1 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกแต่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
 

8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(บัณฑิตศึกษา) 

      ตลอดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และต้องเป็นอาจารย์ท่ี
ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงทุกท่านมีความรู้ความช านาญในหัวข้อท่ีให้
ค าปรึกษามีคุณสมบัติของของอาจารย์ผู้สอยตามท่ีก าหนด และตามเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559  
จ านวน 9 คน คือ 
 
- อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
  1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
  2. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
  3. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
  4. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
  5. รองศาสตราจารย์ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
  6. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
   
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  7. ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ 
  8. รศ.ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ 
  9. ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ 
 

9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 

แสดงรายละเอียดในหน้า 26-29 

10 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

     ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
จ านวน 6 คน มีข้อมูลภาระงานดังตารางด้านล่าง 
 

ล าดับ 
จ านวนนิสิตในแผนการเรียน 

หมายเหตุ 
ชื่อ ก แบบ ก 2 แผน ข 

1 ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 2 3  
2 ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 2 4  
3 ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 1 5  
4 ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 1 4  
5 รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 5 -  
6 ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 3 2  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม: 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตโทตาม

หลักเกณฑ์ ดังนี้           
- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา 

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นตอ้งดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอต่อสภา
สถาบันพิจารณาแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้อง
ดูแลนิสิตมากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
รายกรณี 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 
11 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

     อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ โดยในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์           
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจ านวน 6 คน มีข้อมูลผลงานวิจัยดังตาราง
ด้านล่าง 
 

ล าดับ ชื่อ มีผลงานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี หมายเหตุ 

1 ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
 

/  

2 ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม /  
3 ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ /  
4 ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ /  
5 รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ /  
6 ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล /  

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 และใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จนถึงปัจจุบัน และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 ท้ังน้ีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงไปยั งคณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และติดตามความก้าวหน้า
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
แผนพัฒนาปรับปรุงดังนี้ 
     1. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ให้มีมาตรฐานตามท่ี สกอ.ก าหนด โดยให้สอนคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและสังคม ตลอดจนผู้ใช้มหาบัณฑิต 
     2. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จาก
การน าความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติ 
     4. พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

  4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อขอรับ และแต่งตั้งอาจารย์เพิ่มใน
กรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชาการ ลาออก หรือลาศึกษาต่อ  ซ่ึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีกระบวนการใน
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เสนอให้คณะรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเสนอใน
ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ  

2. คณะมีขั้นตอนการรับอาจารย์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

3. หลังจากรับอาจารย์เข้าสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ด าเนินการประกาศแจ้งอาจารย์ในภาควิชาฯ ถึงเกณฑ์ข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดภาควิชาพิจารณาขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ 

5. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ . และให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการการศึกษา มก. ท่ีประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามล าดับ และแจ้งให้ สกอ. รับทราบ 
 
การประเมิน ปรับปรุง และผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

             ในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 4 คือกระบวนการที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทาง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ร่วมกันทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ในภาควิชาฯ แล้วเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อมีการประเมินกระบวนการแล้วพบว่า กระบวนแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังขาดความโปร่งใส ชัดเจน อีกท้ังข้อมูลท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและภาควิชาฯ ได้รวบรวมและทบทวนน้ันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จากหลายสาเหตุ เช่น อาจารย์ในภาควิชายังไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลเข้ามา หรือข้อมูลท่ีหลักสูตรมีอยู่ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
             ในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯ จึงมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 3 การประกาศแจ้งอาจารย์ในภาควิชาฯ ถึงเกณฑ์
ข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน 
และคุณวุฒิของตนเองเทียบกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลังจากปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมประเมินกระบวนการใหม่ท่ีได้
ปรับใช้และพบว่า กระบวนการใหม่มีความเหมาะสมมากขึ้น เน่ืองจากในปี 2561 ทางหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียน ดร.ศิริขวัญ 
เจริญวิริยะกุล เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย จากอาจารย์ในภาควิชาฯ จ านวน 2 คนท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ท่ีไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่มีข้อสงสัยประการใดเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมีการประกาศให้ทราบโดย
ท่ัวกัน นอกจากน้ี ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ยังได้รัอนุมัติให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
มก. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 14 มี.ค. 2562 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.306/1191 ลว 21 ก.พ. 2562 เรื่องขอเพิ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไปอีกด้วย 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อก าหนดคุณสมบัติท้ัง
ทางด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยระบบ
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ในปี 2561 ท่ีจะไดบุ้คลากรตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ มีดังนี้  

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ให้มีคุณวุฒิ และ/หรือต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป โดยมีกระบวนการดังน้ี 
1.1 อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเสนอภาควิชาฯ  
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อท าแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์แต่ละท่าน

ในภาพรวมของภาควิชาฯ  
1.3 เสนอแผนการลาศึกษาต่อ และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1.4 ติดตามผลทุกปีเพื่อให้การพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามแผน และในกรณีท่ีอาจารย์ประจ าท่านใดไม่สามารถท าได้

ตามแผนจะต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผล 
2. มีการเชิญอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษของภาควิชาฯ และเสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังน้ี 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2.2 พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสามารถจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
2.3 ทางภาควิชาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อขอให้คณะท าสัญญา

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. มีการรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หลังจากน้ัน
สนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาผลงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 

4. มีการรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีแผนจะจบการศึกษาในระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี 

5. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทางโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีละ 300,000 บาท โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ แต่มีเงื่อนไขที่ส าคัญคือผลงานท่ีขอรับทุนจะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่จะสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง และแจ้งเตือนเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ตลอดเวลาท่ีประจ าหลักสูตรอยู่ 
 
การประเมิน ปรับปรุง และผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการท่ี 4 เข้ามาหลังจากท่ีได้มี

การประเมินแล้วพบว่ากระบวนการรับสมัครเดิมท่ีก าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณวิฒปริญญาเอกน้ันไม่สามารถกระท าได้ ท าให้
สามารถรับสมัครและบรรจุ อ.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ได้ 1 อัตรา โดยปัจจุบัน ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ก็ได้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกแล้ว และอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 

ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติมกระบวนการตามค าแนะน าของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 โดยเพิ่มกระบวนการท่ี 5 การจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยทางโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย
ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีละ 300,000 บาท เพื่อให้ทางหลักสูตรฯ สามารถเร่งรัดกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ผลจากการปรับปรุงท าให้ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ และ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
สามารถขอทุนท าวิจัยในปีการศึกษา 2561 และส่งงานวิจัยดังกล่าวขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในช่วงปลายปี 2561 ได้ 
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2562 ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ยังขอสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการน้ีเพื่อเตรียมผลงานและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุนใน
กองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะเวลาการวิจัย 6 เดือนอีกด้วย 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และภาควิชาฯ ได้มีการหารือร่วมกันและมีมติให้ปรับเพิ่ม
กระบวนการท่ี 6 เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. เนื่องจากพบว่า ผลงานของ ดร.
นรารัก บุญญานาม ก าลังจะหมดรอบระยะเวลาตามเกณฑ์ของ สกอ. ท าให้สามารถแจ้งเตือน ดร.นรารัก บุญญานาม ให้ท า
ผลงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ได้ โดยปัจจุบัน ดร.นรารัก บุญญานาม ได้ท าผลงานวิชาการแล้วเสร็จ
จ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ หนังสือจ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ Nararuk Boonyanam (2019). Agricultural Zoning and Policy 
Conflict: Thailand’s Experience, Chapter 4 in Land Use-Assessing the Past, Envisioning the Future. England: 
Intechopen; 2019. 304p. และบทความวิจัยจ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ ดวงใจ  มุ่งหมายผล และนรารัก  บุญญานาม. (2561). 
การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทยกับเงินเยนของญี่ปุ่น . วารสารวิชาการ Veridian           
E-Journal Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ). 11(3), 3301-3315. โดย
ปัจจุบันอาจารย์ก าลังเร่งเขียนบทความจากงานวิจัยเรื่อง Land Use Change in Chonburi, Thailand อีก 1 ชิ้นเพื่อให้ครบ
ตามเกณฑ์ สกอ. ท้ังน้ี ทางหลักสูตรฯ พิจารณาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเพิ่มกระบวนการน้ีแล้วเ ห็นว่าช่วยป้องกันอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. จึงมีมติให้เพิ่มกระบวนการน้ีเข้าในระบบการบริหารอาจารย์ของ
หลักสูตรเพื่อใช้ในปีถัดไปด้วย  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 - การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าเพื่อมาทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจ าเพื่อให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและขอต าแหน่งวิชาการเพื่อให้สามารถเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้น้ัน ทางหลักสูตรฯ ได้มีการหารือร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และมีมติให้คงกระบวนการเดิมท่ีใช้มา
ตั้งแต่ปี 2558 เอาไว้เนื่องจากท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีกระบวนการดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ให้อาจารย์ประจ าแต่ละท่านวางแผนพัฒนาตนเองท้ังคุณวุฒิและการขอต าแหน่งทางวิชาการในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
และเสนอต่อภาควิชา 

2. ภาควิชาน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาแผนอัตราก าลังและทุนอุดหนุนในการลาศึกษาต่อ 
3. ให้อาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อรายงานผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน และแผนการจบ

การศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ต่อภาควิชาฯ และคณะกรรมการประจ าคณะตามล าดับ 
4. ให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังจากจบการศึกษา เสนอแผนในการท าผลงานทางวิชาการ

ต่อภาควิชาฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 
5. ให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังจากจบการศึกษาเข้ ามาสังเกตการเรียนการสอนในวิชา

สัมมนา และสังเกตการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อท่ีสนใจ และให้ค าปรึกษากับนิสิต
ในเบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก 

6. ภาควิชามีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยและการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 
การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ปรับเพิ่มกระบวนการท่ี 5 ท่ีให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกใหม่แต่ยังไม่มีผลงานวิชาการ

เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา และสังเกตการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อท่ีสนใจ 
และให้ค าปรึกษากับนิสิตในเบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ซ่ึงในปี 
2558 ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ ดร.นรารัก บุญญานาม ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
และเข้ามาให้ค าแนะน านิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในการเผยแพร่ผลงานในเบื้องต้น ท าให้อาจารย์มีผลงานเผยแพร่ร่วมกับ
นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก และมีคุณสมบัติท่ีสามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยได้ และเป็น
การเพิ่มประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า โดยผลจาก
การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวพบว่า  

ภาคต้นของปีการศึกษา 2558 ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ สามารถท าผลงานทางวิชาการเผยแพร่ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ . 
และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. และสามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้
ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ท่านเดิมท่ีเกษียณอายุ 

ภาคต้นของปีการศึกษา 2559 ดร.นรารัก บุญญานาม สามารถท าผลงานทางวิชาการเผยแพร่ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ . 
และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. สามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคต้นของปีการศึกษา 2560 ดร.นรารัก บุญญานาม สามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
ของ สกอ. 

ภาคปลายของปีการศึกษา 2561 ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล สามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ยังสามารถไปเรียนต่อตามแผนการลา
ศึกษาต่อท่ีวางเอาไว้อีกด้วย โดยในปี 2561 อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ และขอลาศึกษาต่อในภาค
ต้นปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยตรง  

 
ผลลัพธ์ท่ิเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปีดังกล่าวท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการหารือร่วมกันและมีมติให้คง

กระบวนการเดิมเอาไว้ แต่เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 ท่ีทางหลักสูตรได้แต่งตั้ง ดร.นรารัก บุญญานาม เข้ามาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรน้ัน ทางหลักสูตรฯ พบว่า การบริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบกันใหม่ แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับหลักสูตร และภาระหน้าท่ี
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยในปี 2561 น้ีมี ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ท่ีเข้ามารับหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่เช่นกัน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีมติให้เพ่ิมกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเข้ามารับหน้าท่ีใหม่ ดังน้ี 

1   มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชี้แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทราบ
ภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความ
เข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  จัดหาเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสุตร กฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
          ผลลัพธ์จากการปรับเพิ่มกระบวนการดังกล่าวท าให้ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล สามารถรับช่วงต่องานในด้านต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ส่งผลให้หลักสูตรฯ มีการบริหารงานท่ีต่อเนื่องและราบรื่น 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดให้มีกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย์ โดยเฉพาะทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลซ่ึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการบริหารจัดการหลักสุตร ท้ังนี้มีเป้าหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร โดยในปี 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าในภาควิชาท่ีใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 น้ันท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ ใ นปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จึงมีมติให้คงกระบวนการเดิม 3 กระบวนการเอาไว้และตัดกระบวนการท่ี 4 กระบวนการจัด
โครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของตนเองออก เน่ืองจากอาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วม
โครงการน้ีในปี 2560 แล้ว โดยกระบวนการท่ีคงไว้มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการหารือร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อ

ก าหนดแผนและงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาความรู้และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ภาควิชาฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ไปเข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะใน
ด้านท่ีตนเองสนใจและเป็นประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ค าสอน ต าราและการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

3. ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนต่างๆ และระเบียบการให้ทุนต่างๆ ให้อาจารย์ในคณะทราบ 
 
การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการแล้วพบว่าทุนสนับสนุนต่างๆ เป็นการ

สนับสนุนทุนในภาพรวมให้กับอาจารย์ประจ าในคณะทุกคน และจ ากัดงบประมาณสนับสนุนไว้ท่ี 100,000 บาทต่อคนต่อปี ดังน้ัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยเฉพาะ โดยทางโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559  โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีละ 300,000 บาท โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ แต่มีเงื่อนไขที่ส าคัญคือ
ผลงานท่ีขอรับทุนจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่จะสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการแล้วพบว่า กระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าในภาควิชาท่ีใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และปรับเพิ่มโครงการ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยเฉพาะน้ันท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ จึงมีมติให้คง
กระบวนการเดิมเอาไว้ 3 กระบวนการและตัดกระบวนการท่ี 4 กระบวนการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและ
ผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจัดท า
แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของตนเองออก เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปี 2560 แล้ว 

 
ผลจากการปรับปรุงท าให้เกิดผลลัพธท์ี่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ท่ีปรับปรุงแล้วดังกล่าวในรอบปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 

2561 ท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดอีย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
 
ปีการศึกษา 2558: 
- ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถยื่นขอประเมินการสอนเพื่อใช้ประกอบการขอ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559: 

- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถยื่นขอประเมินการสอนเพื่อใช้ประกอบการขอ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

- ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถยื่นขอประเมินการสอนเพื่อใช้ประกอบการขอ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ และได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “Agricultural Economic Zones in 
Thailand” ในวารสาร Land Use Policy ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 (Available online 1 February 
2018) 

 
ปีการศึกษา 2560: 
- ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การประมาณอุปสงค์การท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจ าลองคุณลักษณะ” และได้เผยแพร่ใน 2 ลักษณะ 
1) บทความวิจัยในวารสารวิชาการ. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2561. การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจ าลองคุณลักษณะ. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ , ISSN: 1906-
8522. 9(17), มกราคม – มิถุนายน 

2) บทความท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ. Pat Pattanarangsun. 2018. The Determinants of International 
Tourism Demand in the East Coast Tourism Development Region, Thailand.  Proceedings of the 
4 th International Conference of the RMUTT Global Business and Economics Conference 2 0 1 8 
(RTBEC 2018), May 24 – 25, 2018 at the Faculty of Business Administration, Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand. pp.93 – 109. 
 

- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และได้เผยแพร่ในลักษณะ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. 2561. การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ISSN: 
2350-9864. 9(17), มกราคม – มิถุนายน 

 
- ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 
- รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The Vulnerability Assessment 

of Rural Farm Household in Thailand” ในการประชุม International Conference on Modern Tendency in 
Social Science, Humanuties, Economy and Business Management ระหว่ า ง วั น ท่ี  2-3 พฤษภาคม 2561 
ประเทศสิงคโปร์  

 
ปีการศึกษา 2561: 
          - ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
การลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ” ภายใต้โครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการวิจัย 6 เดือน 
          - ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการเรื่อง Agricultural Zoning and Policy 
Conflict: Thailand’s Experience ใ นห นั ง สื อ  Land Use-Assessing the Past, Envisioning the Future. เ ผ ย แ พร่ โ ดย
ส านักพิมพ์ Intechopen ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนมีนาคม 2562 

 
นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้

และทักษะท่ีเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชาฯ ร่วมกับหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
- ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ “การก าหนด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO: Program Learning Outcome)” วันท่ี 8 มกราคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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- ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ “การเปลี่ยนผ่าน

ก า ร ศึกษาด้ ว ย สื่ อ และ เ ครื่ อ ง มื อ ดิ จิ ทอล ”  วั น ท่ี  13 ธั น ว าคม  2561 ณ.  ส า นั กบริ ก า รคอมพิ ว เ ต อ ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และโครงการ “วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (EFA & CFA) การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรส าเร็จรูป (LISREL) วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพฯ 
 

     -     รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ “การวิเคราะห์ 
           โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL” วันท่ี 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ. มหาวิทยาลัยบูรพา ,      
           โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้มีขีดความสามารถทาง 
           เทคโนโลยีสูงขึ้น” วันท่ี 23 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, โครงการ “การพัฒนาความรู้ด้าน 
           ตลาดทุน” วันท่ี 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โครงการ “การเชื่อมโยง Business  
           matching ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (จังหวัดฉะเชิงเทรา  
           และจังหวัดชลบุรี)” วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, โครงการ “การอบรม    
           เชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ 4.0 สร้างคอนเท็นตให้ปังสรางแบรนด์ใหโต ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
           และบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี)” วันท่ี10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, โครงการ “บทเรียน online กับ Google Classroom” วันท่ี 21  
          มิถุนายน 2561 ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการดูงานเรื่อง “เครื่องจักรเพื่อใช้ในการ 
          ผลิตท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการผลิตในอนาคต” วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัด 
          ชลบุรี, โครงการดูงานเรื่อง “ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน อ.ย.  ระบบมาตรฐาน GMO และความรู้เรื่องสมุนไพร” วันท่ี  
          17 สิงหาคม 2561 ณ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ “ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มผลิต 
          ภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ” วันท่ี 17 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในปีการศึกษา 2561 แยกตามประเภทมีดังนี้ 
 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 8 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) 1 
วารสารระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) - 
วารสาร TCI1 (0.80) 8 
วารสารนานาชาติ (1.00) 1 

 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 

การประชุมระดับชาติ (0.20) 8 1.60 
การประชุมนานาชาติ (0.40) 1 0.40 
วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) - - 
วารสาร TCI 1 (0.80) 8 6.40 
วารสารนานาชาติ (1.00) 1 1 

รวม 18 9.40 
 ค านวน ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (9.40/4) ) X 100 ร้อยละ 235 
คะแนนที่ได้ (235/40) X 5 = 29.38 คะแนน = 5 

 
 
 
 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100.0% 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 50.0% 
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โดยมีรายละเอียดของอาจารย์แต่ละท่านดังนี้ 
 

 

หมายเหตุ: มีการเผยแพร่เป็นบทคัดย่อ 1 หน้าจึงไม่เอามานับรวมเป็นผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2561 ประเภท น้ าหนัก 
1 ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์. (2561).  บทบาทของการ 

       ด าเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อผลประกอบการของบริษัท 
       จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  
       วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 13(3), 118-132 

ACI 1.00 

2 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 
        ในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และ 
        กลยุทธ์การจัดการ, 5(1), 1-9. 

TCI1 0.80 

3 รัสนันท์  หอสุธารังสี, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และพิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษาความ 
        เป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านใน 
        ประเทศไทย. วารสารสยามวิชาการ. 19(32), 19-36  

TCI1 0.80 

4 สุดกมล  ค าหงส์, ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ และพิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษาความ 
        เป็นไปได้ในการลงทุนสร้างลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทรานสปอร์ต จ ากัด  
        ท่ีจังหวัดระยอง. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง 
        ประเทศไทย. 7, 94-107 

TCI1 0.80 

5 ทรงวุฒิ  พรวรรณศิริเวช, พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ และฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษา 
        ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จ ากัด ในจังหวัดชลบุรี. 
        วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1), 94-102. 

TCI1 0.80 

6 วิปัศยา  ปากเมย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ และศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล.  
        (2561). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค  
        จ ากัด ในจังหวัดระยอง. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่าย 
        บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (767- 
        780). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ 

ระดับชาติ 

0.20 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2561 ประเภท น้ าหนัก 
1    Sricharoen, T. (2018). The Vulnerability Assessment of Rural Farm Household in  

         Thailand. International Conference on Modern Tendency in Social Science, 
          Humanities, Economy and Business Management, Aqueen Hotel  
          Paya Lebar, Singapore. 12. 

ประชุม
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ 

- 
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3. ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2561 ประเภท น้ าหนัก 
1 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2561). การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเท่ียวของประเทศไทย  

          ด้วยแบบจ าลองคุณลักษณะ. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(17),  
          67-87. 

TCI1 0.80 

2 เจนจิรา  ศิลาโคตร, พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ และศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์. (2561). อัตราภาษี 
           สรรพสามิตท่ีเหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตส าหรับประเทศไทย.  
           วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 31(1), 108-125. 

TCI1 0.80 

3 อาภาพร  ผลมี, พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ และศริอร  สมบูรณ์ทรัพย์. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ 
           จ้างแรงงานไร้ฝีมือของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด 
           ชลบุรี. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 9(18), 35-48.  

TCI1 0.80 

4 ณัฐกานต์  มัตนาวี, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561). อุปสงค์การส่งออก 
          ถุงมือยางทางการแพทย์ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา. ใน  การประชุมวิชาการ 
          บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 12. (198-205). กรุงเทพฯ: โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 

5 Pattanarangsun, P. (2018). The Determinants of International Tourism Demand       
          in the East Coast Tourism Development Region, Thailand.  Proceedings  
          of the 4th International Conference of the RMUTT Global Business and  
          Economics Conference 2018 (93 – 109).  Pathum Thani, Thailand:  
          Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 

ประชุม
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ 

0.40 

6 ฐานิสา  จิตธงไชย, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561). อุปสงค์ส่งออก 
          ถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ.  ใน การประชุมวิชาการน าเสนอ 
          ผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18  
          และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (558-572). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดบัชาติ 

0.20 

7 ณิชกานต์ ส าราญวานิช, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผล 
          ต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีกลับมาเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา. 
          ใน การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (387-403). ล าปาง:  
          มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 

8 พัทธมน  ใบศิริ, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561). ปัจจัยส่งผลต่อความ 
          อยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง. ใน การประชุมวิชาการ 
          น าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
          ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (542-557). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 

9 รัชกร  ภูริยากร, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561).  อุปสงค์การ 
          ท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป. ใน การประชุมวิชาการ 
          น าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
          ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (748-766). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 

1
0 

วัชรวิทย์  ยัสพันธุ์, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
          การตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือ 
          รายย่อย ในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน  
          วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ 
           ล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (721-732). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 

1
1 

สิริกร  บุญล้ า, ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์  พัฒนรังสรรค์. (2561).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ 
          ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จังหวัด 
           ชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 (573-589).  
           ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

0.20 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 

 
 

4. ดร.นรารัก  บุญญานาม 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2561 ประเภท น้ าหนัก 
1 ดวงใจ  มุ่งหมายผล และนรารัก  บุญญานาม. (2561). การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

          ต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทยกับเงินเยนของญี่ปุ่น. วารสารวิชาการ Veridian  
          E-Journal Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์  
          และศิลปะ). 11(3), 3301-3315. 

TCI1 0.80 

4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย์ 

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ปีการ 
ศึกษา 

รายชื่อ 
อ.ประจ าหลักสูตร 
(ต้นปีการศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ า
หลักสูตร 
(ต้นปี

การศึกษา) 

รายชื่อ 
อ.ประจ าหลักสูตร  
(สิ้นสุดปีการศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ า
หลักสูตร

เดิม (สิ้นสุด
ปี

การศึกษา) 

จ านวน 
อ.ประจ า

หลักสูตรใหม่ 
(สิ้นสุดปี

การศึกษา) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

2557 1. ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ 
2. รศ.ดร.ไขแสง รักวานิช 
3. รศ.บรรลุ พุฒิกร 

3 1. ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ 
2. ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 
3. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 

3 2 33.33 

2558 1. ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ 
2. ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 
3. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 

3 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 

3 2 33.33 

2559 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 

3 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 

3 - 100.00 

2560 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 

3 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
4. ดร.นรารัก บุญญานาม 

4 1 100.00 

2561 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
4. ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 

4 1. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
4. ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 

4 - 100.00 

 
 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 
 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2559 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.67 4.92 4.33 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.35 4.55 4.60 
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.38 4.85 4.73 
รวมเฉลี่ย 4.46 4.77 4.55 
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หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2556 83 79 33 13 5 1 
2557  77 64 8 7 2 
2558   63 62 9 5 
2559    40 37 4 
2560     35 32 
2561      36 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
นิสิตส่วนใหญ่ท างานประจ า ท าให้นิสิตที่มีภาระงานประจ าค่อนข้างมากบางรายไมส่ามารถจบได้ภายในเวลาที่ก าหนด บางรายมี

การย้ายสถานท่ีท างานไปภมูิภาคอื่น บางรายไดเ้ลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ท าให้ภาระงานมากข้ึน รวมทั้งนิสิตอาจมีปญัหาทางด้านครอบครัว เช่น 
ปัญหาด้านสุขภาพ และบิดามารดาป่วยจ าเป็นต้องดูแล เป็นต้น 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน 
ที่รับเข้า 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

2556 83 42 20 6 5 1 
2557 77  56 1 2 1 
2558 63   53 3 - 
2559 40    32 1 
2560 35     30 
2561 36      

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 โดยปีการศึกษา 2561 ก าหนดให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลเปิดสอน ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 
2561 ( 4 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2561) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ( 6 ส.ค. – 24 ธ.ค. 2561) และภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (14 ม.ค. – 27 
พ.ค. 2562) ส่งผลให้จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปี ไม่ตรงกับตามรุ่นของปีที่รับเข้า เนื่องจากแผนการเรียนก าหนดให้นิสิตจบ   
ในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาตามแผนท่ีจบ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต - กระบวนการและผลการด าเนินงานการรับนิสิต 

กระบวนการ 
หลักสูตรได้ก าหนดรับนิสิตปีละ 40 คน โดยในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการรับนิสิต ดังน้ี (มีการปรับปรุงเพิ่ม

กระบวนการท่ี 8 จากปีการศึกษา 2560) 
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่วงก่อนเปิดรับสมัครเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และต่อเนื่องไปจนถึงวันสุดท้ายของ

การรับสมัคร 
2. จัดเตรียมชุดใบสมัครและเอกสารประกอบท่ีส าคัญ 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับสมัครซ่ึงมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเงื่อนไข

ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. คณะอนุกรรมการรับสมัคร พิจารณาใบสมัครและท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5. คณะอนุกรรมการรับสมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนแนวทางและข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
6. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 2 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ซ่ึงคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ 

7. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
น าไปพิจารณาร่วมกัน เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
8. ในกรณีท่ีจ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จะขออนุมัติเปิดรับสมัครในรอบท่ี 2 โดยมี

ขึ้นตอนเพ่ิมเติมดังนี้ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งไปท่ีประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ใน

สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 
- ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา น า

วาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
เปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอเปิดรับสมัครนิสิตเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 ไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ในแต่ละ

ขั้นตอนของการรับสมัครนิสิต 
 

การประเมินกระบวนการ 
ส าหรับการรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

ร่วมประชุมเพ่ือสรุปปัญหาต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา แล้วพบปัญหาดังนี้ 
ปัญหาท่ี 1: แนวโน้มของผู้ท่ีมาซ้ือใบสมัครมีแนวโน้มลดลง  
ปัญหาที่ 2: หลังจากท่ีจัดสอบสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ท่ีผ่านสอบสัมภาษณ์แต่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวส่วนหน่ึง โดยจาก

การโทรสอบถามผู้ท่ีสละสิทธิ์ให้ข้อมูลว่าติดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนต าแหน่งงานจึงยังไม่พร้อมท่ีจะมาเรียนในปีการศึกษาน้ี  
ซ่ึงจากปัญหาท้ัง 2 ประการท าให้ได้ยอดนิสิตท่ีมารายงานตัวเข้าศึกษารวมท้ังสิ้น 23 คน ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้

จ านวน 40 คน ดังน้ันจึงมีเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 และจากการสอบถามข้อมูลจากนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษา
ในรอบแรกพบว่าส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรจากทางเพจ facebook และค าแนะน าจากศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันท่ีก าลังศึกษา 

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
 ส าหรับการรับสมัครนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยขอเปิดรับนิสิต

เพิ่มเติมรอบท่ี 2 ดังน้ันกระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 จึงมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 8 ดังน้ี  
8. ถ้าจ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จะขออนุมัติเปิดรับสมัครในรอบท่ี 2 โดยมีขึ้นตอน

เพิ่มเติมดังน้ี 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งไปท่ีประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 

ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 
- ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

น าวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อขอ
อนุมัติเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 ไปท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยเพิ่มเติมในรอบท่ี 2  

นอกจากนี้ในการรับสมัครนิสิตใหม่ท่ีจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ยังมีการปรับกระบวนการย่อยในกระบวนการท่ี 
1 โดยได้มีการเพิ่มกระบวนในการประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อขอให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ 
facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ ส่วนนิสิตปัจจุบันได้ขอความร่วมมือให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ 
facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและการ post ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงาน แบบไม่เป็น
ทางการเพิ่มเติมด้วย 

ผลจากการปรับปรุง ท าให้ได้จ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 36 คน   
 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี (มีการปรับปรุงเพิ่มกระบวนการท่ี 5 จากปี
การศึกษา 2560) 
1. มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ระเบียบและข้อบังคับ และข้อมูลอื่นๆ ท่ี

เป็นประโยชน์แก่นิสิต รวมท้ังมีการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี  เพื่อ
แนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ  

2. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการให้ค าแนะน า
และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนและการปรับตัวให้กับนิสิตใหม่ และส่วนท่ีสองจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อละลายพฤติกรรม ท าให้นิสิตใหม่รู้จักกันมากขึ้น รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมจุดเทียนปัญญา เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นิสิตใหม่  
4. หลักสูตรก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  วิชาเศรษฐศาสตร์มห

ภาค และวิชาการเงิน โดยมีชั่วโมงเรียนวิชาละ 21 ชั่วโมง โดยวิชาปรับพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค จะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษาแรก วิชาละ 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง 
เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ท่ีจัดการเรียนการสอน
ในภาคต้น ปีการศึกษาแรก ส่วนปรับพื้นฐานวิชาการเงินจะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคปลาย ปีการศึกษา
แรกเน่ืองจากเป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปี
การศึกษาแรก 

5. มีการจัดสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และ
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 2  
 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ 

มา ช่วงภาคการศึกษาแรกจะมีอัตราการลาออกของนิสิตมากที่สุด โดยเหตุผลส่วนหน่ึงมาจากการที่นิสิตรู้สึกว่าเนื้อหาท่ีเรียน
ค่อนข้างยาก และจากการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับตัวแทนของนิสิต พบว่านิสิตอยากให้มีการจัด
สอนทบทวนให้ก่อนสอบส าหรับ 2 วิชาแรก เน่ืองจากเนื้อหาวิชาค่อนข้างยากและหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ block 
course สัปดาห์ละ 7.5 ชั่วโมง และนิสิตส่วนใหญ่ท างานควบคู่ไปกับการเรียนต่อ เว้นว่างจากการเรียนไปหลายปี ท าให้ยัง
ปรับตัวไม่ค่อยได้ 
 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มการสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลาง

ภาคและปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ซ่ึงเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร 
โดยอาจารย์ท่ีสอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์ประจ าวิชา 
 

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี (ไม่มี) 
 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี (มี

การเพิ่มกระบวนการท่ี 14 และ 15 จากปีการศึกษา 2560) 
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา 

โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชา
สัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิต
บางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความ
ซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้
ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิต”ิ เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และ

การศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ /หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา
และนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไป
ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2560) มีการการตรวจสอบผลงานของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อน
น าผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท่ีสามารถสืบค้นได้ 
โดยในกระบวนการน้ีจะมีการแต่งตั้ง peer review จ านวน 2 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ของผลงานท่ีพิจารณา เพื่อพิจารณาผลงานท่ี
จะเผยแพร่  

13.  (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่นิสิต ใน
กรณีท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถรับส่งให้นิสิตจาก
ท่ีวิทยาเขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้
ตามมาตรฐาน 

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

 
การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ 

มาทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
บัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวเป็นการประเมินจากมุมมองของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ดังนั้นจึงควรเพิ่มกระบวนการให้นิสิตท าการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนากระบวนการในการดูแลนิสิต นอกจากน้ีทาง
หลักสูตรยังไม่มีกระบวนการเร่งรัด ติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 14 ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และกระบวนการท่ี 15 การให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 
และจากการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษามา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะอัตราการจบของ
นิสิตสูงขึ้น โดย 

- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 44 คน จาก
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 

- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 56 คน จาก
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 52 คน จาก
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 

- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 32 คน จาก
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.49 

- ปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีนิสติท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน 
จากจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 (ระบุเป็นตัวเลขคาดการณ์เนื่องจากการตรวจประกันคุณภาพในรอบ
ปีน้ี ก าหนดให้นับนิสิตท่ีจบการศึกษาถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) 

นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่าง
ต่อเนื่องโดย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม

จ านวน 57 คน 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม

จ านวน 34 คน 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมอยู่

จ านวน 27 คน  
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมอยู่

จ านวน 14 คน 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมอยู่

จ านวน 9 คน 
นอกจากนี้นิสิตท่ีจะจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ได้มากขึ้น 
- ปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตส่งผลงานไปตีพิมพ ์
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 3 คน และ TCI 2 จ านวน 3 คน 

(นิสิต 64 คน) 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 9 คน และ TCI 2 จ านวน 1 คน 

(นิสิต 62 คน) 
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 4 คน (นิสิต 37 คน) 

 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กระบวนการเดิมของปีการศึกษา 2560 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของนิสิตแต่ละรุ่น

เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึงประกอบไปด้วย  
1) C1: Collaboration การร่วมมือร่วมใจ 
2) C2: Creativity ความคิดสร้างสรรค ์
3) C3: Communication การสื่อสารติดต่อ 
4) C4: Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 

2. ประธานรุ่นหารือกับเพ่ือนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะช่วย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ (ถ้ามี) 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2561 

จากการประเมินกระบวนการพบว่าการเลือกกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงได้จากการติดตามกระแสของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเด็นใหม่ ๆ 
เช่น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เป็นต้น ซ่ึงกระแสในอนาคต
ดังกล่าว จะช่วยเป็นแนวทางในการวางกิจกรรมฯ ได้เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงตามความต้องการของแรงงานมากขึ้น 

โดยสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของนิสิตแต่ละรุ่น

เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึงประกอบไปด้วย  

1) C1: Collaboration การร่วมมือร่วมใจ 
2) C2: Creativity ความคิดสร้างสรรค ์
3) C3: Communication การสื่อสารติดต่อ 
4) C4: Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 
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2. ประธานรุ่นหารือกับเพื่อนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะช่วย

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 
5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ (ถ้ามี) 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันหาเวทีสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นท่ีเป็นกระแสของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเด็นใหม่เพื่อวางแผน หารือในการก าหนดกิจกรรมต่อไป  
 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนิสิต โดยคงโครงการต่อเนื่อง ดังนี้   

- จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (C4) 

- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนิสิตแต่ละรุ่น และบุคลากรของโครงการ (C1, C3) 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน” 

โดย ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ (C4) 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยแบบจ าลองโลจิต” โดย ดร.พัฒน์ พัฒน

รังสรรค์ (C4) 
- ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการต่างๆ ในวิทยาเขตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์อื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ (C1, C2) 
ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” จัดโดย
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. (C2, C4) 
ซ่ึงประเด็นท่ีได้จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหลักสูตรในการน ามาประยุกต์ใช้และวางแผนในการก าหนด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีนิสิตก็จะสามารถ
ตระหนักถึงความต้องการของนายจ้างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของตนเองต่อไป เช่น การ
วางแผนฝึกอบรมเรื่อง Big Data ในปีการศึกษาถัดไป ซ่ึงถือว่าเป็นประโยขน์และมีความส าคัญมากในธุรกิจยุค 4.0 โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อก าหนดทิศทางขององค์กรของตนเองได้ 
 

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นิสิต 

 
-  อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา จ านวนรับเช้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2561 (3) 2559 2560 2561 

2558 63 53   3 
2559 40  32  3 
2560 35   30 3 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 =  85.71     
                                  (1) 
 อัตราการคงอยู่  = (1)-(3) x100 = 91.42    
                          (1)                      
- ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรยังคงมีนิสิตตกค้าง ซ่ึงเป็นนิสิตชั้นปี 3 และชั้นปี 4 อยู่บ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส าหรับสาเหตุการตกค้างเป็นผลมาจากนิสิตมีภาระงานประจ า ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท า หรือ
อาจมีการย้ายงาน หรืออาจมีปัญหาส่วนตัว ในขณะท่ีอัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปี 2 เป็นนิสิตท่ีอยู่ระหว่างการจัดท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต(ชั้นปีสุดท้าย) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต (ชั้นปีสุดท้าย) 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2559 
1. การรับนิสิต 4.59 4.25 4.32 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.56 4.45 4.58 
3. การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 4.55 4.61 4.14 
4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 4.63 4.20 4.41 

 
-  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด เน่ืองจากเน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัย 
สามารถน าไปใช้ในการท างานได้ รวมท้ังมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็น เช่น มีการเรียนรู้ใน
การใช้งานโปรแกรม SPSS, EViews และ Stata ในรายวิชา 01110521 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และมีการสอนใช้โปรแกรม excel เพื่อใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนในรายวิชา 
01110551เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์การประเมินโครงการ เป็นต้น  
 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในปีการศึกษา 2560 ช่วงทีจัดมัชฌิมนิเทศ ประกอบกับต้นปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดสนทนากลุ่มระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับตัวแทนของนิสิต นิสิตไดใ้ห้ข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกันว่านอกจากการจัดสอนปรับพื้นฐาน
ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้วนิสิตอยากให้มีการจัดสอนทบทวนให้ก่อนสอบส าหรับ 2 วิชาแรก เน่ืองจาก
เน้ือหาวิชาค่อนข้างยากและหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ block course สัปดาห์ละ 7.5 ชั่วโมง และนิสิตส่วนใหญ่
ท างานควบคู่ไปกับการเรียนต่อ เว้นว่างจากการเรียนไปหลายปี ท าให้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หารือกันและได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มการสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ซ่ึงเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร 
โดยอาจารย์ท่ีสอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์ประจ าวิชา 
- ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 

นิสิตที่จะจบการศึกษาในแต่ละรุ่นสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
1 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษาล่าสุดมีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 4 คน (นิสิต 37 
คน) และมีนิสิตได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่นระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปี 2559             53 คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน             28 คน (52.83%) 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จริยธรรม 4.66 
2 ความรู้ 4.51 
3 ทักษะทางปัญญา 4.54 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.50 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.52 

 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 52.83 ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากในทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ท่ีระดับ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อนิสิตด้านด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากท่ีสุด คือ 4.66 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการน าผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตของปีก่อนหน้ามพิจารณา แล้วทบทวน
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้รายวิชาท่ีเปิดสอนมีการตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละด้านให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านท่ีมีผล
การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าด้านอื่นๆ  

การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางสรุปแยกตามประเภท 
 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 
วารสาร TCI 1 (0.80) 6 4.8 
วารสาร TCI 2 (0.60) - - 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) - - 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 9 1.8 
ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) 22 2.2 

รวม 37 8.8 
 ค านวณ ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (8.8/35) X 100 25.14 % 
ค านวณคะแนนที่ได้ (25.14/40) X 5 3.14 คะแนน 

 

ด้านล่างเป็นรายการแยกตามนิสิตและบัณฑิต 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่  
ประเภทวารสาร 

ฉบับที่/ปีท่ี/เดือน/หน้า 

ค่า
น้ าหนัก 

1 5834750605 
น.ส.รสนันท์  หอสุธารังสี 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบ
การผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้านในประเทศไทย 

วารสารสยามวิชาการ ปีท่ี 19 เล่มท่ี 1  
ฉบับท่ี 32 เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2561 
หน้า 19-36 (TCI1) 

0.80 

2 5834750389 
น.ส.สุดกมล  ค าหงส์ 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้าง
ลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทราน
สปอร์ต จ ากัด ท่ีจังหวัดระยอง 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี XX เดือนกรฎาคม-ธันวาคม 
2561 หน้า 94-107 (TCI 1) 

0.80 

3 5834750559 
นายทรงวุฒิ  พรวรรณศิริ

เวช 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จ ากัด ใน
จังหวัดชลบุรี 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 
หน้า 94-102 (TCI 1)  

0.80 

4 5834750532 
น.ส.เจนจิรา  ศิลาโคตร 

 

อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเหมาะสมของบุหรี่ 
ซิกาแรตส าหรับประเทศไทย 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีท่ี31 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 
2561 หน้า 108-125 (TCI 1) 

0.80 

5 5934750160 
น.ส.ดวงใจ  มุ่งหมายผล 

 

การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทยกับเงิน
เยนของญี่ปุ่น 
 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 
3301-3315 (TCI 1) 

0.80 

6 5934750399 
นางสาวอาภาพร  ผลมี 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจ้างแรงงานไร้ฝีมือของ 
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  
ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 18 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี 
2561 หน้า 35-48 (TCI 1)  

0.80 

 

ผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
ประเภทประชุมวิชาการ 

ค่า
น้ าหนั

ก 

7 5734750026 
นายกฤศ  รัตนพงศ์ 
 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนศูนย์บริการรถยนต์ ในจังหวัด
ชลบุรี 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 
12 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 
หน้า 424-431 

0.20 

8 5934750097 
นางสาวณัฐกานต์  มัตนาวี 
 

อุปสงค์การส่งออกถุงมือยางทาง
การแพทย์ของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 
12 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2561 
หน้า 198-205 

0.20 

9 5934750089 
นางสาวฐานิสา  จิตธงไชย 
 

อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไป
ยังประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4  
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 558-572 

0.20 



27 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
ประเภทประชุมวิชาการ 

ค่า
น้ าหนั

ก 

10 5934750143 
นางสาวณิชกานต์   
ส าราญวานิช 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีกลับมาเยือนชุมชน
ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 387-403 

0.20 

11 5934750232 
นางสาวพัทธมน  ใบศิริ 
 

ปัจจัยส่งผลต่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัด
ระนอง 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 542-557 

0.20 

12 5934750291 
นางสาวรัชกร  ภูริยากร 
 

อุปสงค์การท่องเท่ียวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
หน้า 748-766 

0.20 

13 5934750305 
นายวัชรวิทย์  ยัสพันธุ์ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือ
รายย่อย ในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 721-732 

0.20 

14 5934750313 
นางสาววิปัศยา  ปากเมย 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
สร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซี
เค จ ากัด ในจังหวัดระยอง 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 767-780 

0.20 

15 5934750372 
นางสาวสิริกร  บุญล้ า 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสิน
ในพื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 573-589 

0.20 

 

ผลงานเผยแพร่ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

16 5934750011 
นางสาวกฤชกร  รังสี
บริรักษ ์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ (กางเกง
ยีนส์) ของนิสิตปริญญาตรี ในจังหวัดชลบุรี 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

17 5934750020 
นางสาวขวัญชนก  พงษ์
ส าราญ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการ
ล้างเตรียมผิวชิ้นงาน ของบริษัท ทีวายซี จ ากัด 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

18 5934750038 
นายจตุรพจน์  พรจาตุรงค์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนแขนกลอัตโนมัติ ใน
สายการผลิตผงซักฟอกของบริษัท แอล เอส วี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

19 5934750046 
นายจักรกิต  กะทง 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารส านักงานให้
เช่าในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 



28 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

20 5934750054 
นางสาวเจริญทิพย์  ทับษา 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความนิยมของศิลปินเกาหลี: กรณีศึกษาวง
ก๊อตเซเว่น 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

21 5934750062 
นายชลชัย  โพธิสุนทร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความถี่ในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมืองชลบุรี 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

22 5934750071 
นายชาลี  อิ่มสมบัติ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติก 
ของ บริษัท โรกิ จ ากัด 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

23 5934750101 
นางสาวณัฐกานต์  นิสัยสุข 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อจ านวนประชากรแฝงกลางคืนในประเทศ
ไทย 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

24 5934750127 
นายณัฐวิทย์  ผิวงาม 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบตรวจจับ
กัมมันตรังสีภายในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังของกรมศุลกากร 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

25 5934750135 
นางสาวศศิพัชญ์  วิวัตรชัย
โชต ิ

พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้กรุงไทยคิวอาร์
โค้ดของลูกค้าธนาคาร กรุงไทย: กรณีศึกษาสาขานาจอม
เทียน (บ้านอ าเภอ) อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

26 5934750151 
นายดนัยพล  หอสกุล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปของ
ประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

27 5934750186 
นายนรุตม์  เมืองสุวรรณ 

ความพยายามในการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ี ในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 
5 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

28 5934750224 
นายพรเลิศ  บุรุษวยากรณ์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซ้ือเครื่องจักรส าหรับ
แปรรูปเศษไม้ของบริษัท ซี เค จ ากัด 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

29 5934750241 
นายไพรัต  ภูฆัง 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซ้ือรถบรรทุกของ
บริษัท พี จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.10* 

30 5934750267 
นายภูมิ  อู่ธาราสวัสดิ์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเครื่องจักรผลิตยาง
รถจักรยานของ บริษัท แอล จ ากัด 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

31 5934750275 
นายภูษิต  พันธุ์เจริญ 

ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครท าประกัน
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย: กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารยู
โอบี สาขาโรบินสัน ศรีราชา 
 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

32 5934750283 
นางสาวเยาวลักษณ์  แก้ว
วิจิตร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการสหกรณ์ออม
ทรัพย์: กรณีศึกษาบริษัทโอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จ ากัด  
จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

33 5934750321 
นางสาววิราภรณ์  รอดนิตย์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อ SME 
ระยอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

34 5934750330 
นางสาวศศิธร  มูลอุด 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ในอ าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 



29 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

35 5934750356 
นางสาวเศวยานันท์   
เนินริมหนอง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการด้านงานพัสดุ
ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

36 5934750381 
นางสาวสุชาวลี  ดวงมณี 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนบริษัทตลาดกลาง
ยางพาราในจังหวัดเชียงราย 

เว็บไซด์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

วันท่ี 31 ก.ค. 61 

0.1* 

37 5934750411 
นางสาวอุทุมพร  ค าพุฒน์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบขนส่งภายใน
โรงงานของบริษัท เอ็มที จ ากัด 
 

เว็บไซด์ 
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วันท่ี 31 ก.ค. 61 
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หมายเหต:ุ รายการที่มีเครื่องหมาย * เป็นรายการที่หลักสูตรป้อนขอ้มูลเข้าสู่ระบบเอง 
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หมวดที ่4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 
สรุปผลการเรียนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีแนวทางในการจัดการเรียนในรายวิชาของนิสิตของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทาง
ทฤษฎี มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจได้  
เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและให้มีความสามารถพัฒนาตนเอง และมีความรู้ในการ
ที่จะประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด สามารถปรับตนท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มคีวามสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และน าผลที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน และเพื่อสนอง
ความต้องการด้านก าลังคนท่ีมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตในหลักสูตร 
 รายวิชาที่ปรากฏไม่มีความผิดปกติของการกระจายคะแนน ซึ่งผลการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ B+ อย่างไรก็ตาม ในรายวิชา 
01110597 สัมมนา มีนิสิตที่ได้รับผลการเรียน A อยู่จ านวนค่อนข้างมาก ซี่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่หลักสูตรให้นิสิตเตรียมความ
พร้อมในการจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท าให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
 

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

1 01101532 Advanced Economics of Industrial Organization 26 8 12 6 - - - - - - - - - - - 

2 01110511 Managerial Economics I 36 13 13 7 - - - - - 3 - - - - - 

3 01110512 Managerial Economics II 36 11 18 2 - - - - - 5 - - - - - 

4 01110521 Quantitative Methods for Business Economics 32 6 14 12 - - - - - - - - - - - 

5 01110532 International Business Economics 20 6 9 4 1 - - - - - - - - - - 

6 01110541 Advanced Marketing Business Economics 36 11 14 5 - - - - - 6 - - - - - 

7 01110591 Research Methods for Business Economics 32 9 16 7 - - - - - - - - - - - 

8 01110595 Independent Study 18 - - - - - - - - - - - 18 - - 

9 01110597 Seminar 32 30 2 - - - - - - - - - - - - 

10 01110598 Special Problems 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 

11 01110599 Thesis 14 - - - - - - - - - - - 14 - - 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 

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

1 01110521 Quantitative Methods for Business Economics 30  11  11 8   - -  -  -  -  -  -  -  - -   - 

2 01110531 Advanced Financial Business Economics 30 7 11 9 2 1 - - - - - - - - - 

3 01110542 International Marketing Business Economics 22 10 11 1 - - - - - - - - - - - 

4 01110551 Business Economics of Project Analysis and Evaluation 30 9 12 8 1 - - - - - - - - - - 

5 01110553 Advanced Business Economics Policies 32 6 19 7 - - - - - - - - - - - 
6 01110595 Independent Study 18 - - - - - - - - - - - 18 - - 

7 01110596 Selected Topics in Business Economics 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

8 01110597 Seminar 32 30 2 - - - - - - - - - - - - 

9 01110599 Thesis 14 - - - - - - - - - - - 14 - - 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างหลักสูตร        
เชิงบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เป็นหลักสูตรท่ีผสมผสานวิชาการและวิชาชีพ
อย่างสมดุลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเชื่อมโยงกันระหว่างระบบเศรษฐกิจ และการ
ปรับตัวทางธุรกิจผ่านการะบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยหลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาท่ีเน้น
ความรู้ ทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองในการประกอบอาชีพท่ีซับซ้อนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเน้นต่าง ๆ มีการ
วางแผนงานและน าไปปฏิบัติได้จริง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก 
     หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ตลอดจนมีแผนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนา ด้วยกระบวนการวิพากษ์  และข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ท่ีได้จากหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานวิจัยสถาบัน รายงานผลการประเมินหลักสูตร การ
ส ารวจความตอ้งการของผู้ใชม้หาบัณฑิต การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 
3 5 และ 7  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปี ให้
ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะท่ี
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ในนการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านเศรษฐศาสตร์ท่ี เนนการประยุต์กับการบริการจัการธุรกิจใน
ลักษณะผสมผสานควบคู่กันในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของสถาบัน ดังน้ี 
     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  
     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจได้   
     3. เพื่อส่งเสริมผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและให้มีความสามารถพัฒนา
ตนเอง และมีความรู้ในการท่ีจะประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด สามารถปรับตนท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
     4. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการท่ีมีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และน าผลท่ีได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานต่างๆ ท้ังในภาครัฐบาล
และภาคเอกชน  
     5. เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนท่ีมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 
การด าเนินงาน 
    หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อคอยก ากับดูแลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
หลักสูตร ในช่วงเวลาท่ีพบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการบริหารหลักสูตรคณะกรรมการจะร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และน าข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา
เป็นล าดับต่อไป นอกจากน้ียังมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรหลัก และหลักสูตร
ยืม เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรฯ ได้วางปรัชญาและจุดประสงค์ในการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีได้
วางแผนไว้ ตลอดจนมีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ท่ีท าขึ้นทุกปี 
รวมท้ังน ากระแสเศรษฐกิจโลกรวมท้ังนโยบายของภาครัฐมาใช้ในการประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและเน้ือหารายวิชาให้
เป็นพลวัตในรายวิชาท่ีเปิดสอน ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความเข้มแข็งของหลักสูตรและรายวิชา ซ่ึงหลักสูตรฯ 
ประเมินว่ากระบวนการต่างๆ มีความเหมาะสม และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ  คือ ผู้ใช้
มหาบัณฑิต โดยส ารวจผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 39 คน จาก 99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของผู้ตอบแบบประเมิน จาการส ารวจ
พบว่า คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ท่ี 4.28 จาก 5 คะแนน ซ่ึงอยู่ระดับท่ีพอใจมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิสอบสูงท่ีสุด ได้คะแนน 4.48 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ได้คะแนน 4.48 อยู่ในระดับท่ีพอใจมากท่ีสุด ส่วนในด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนท่ีเท่ากันท่ี 4.19 ในขณะท่ีด้านความรู้เป็นด้านท่ีได้คะแนน
น้อยท่ีสุด ได่คะแนนเพียง 4.03 และเมื่อแตกประเด็นออกมาพพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านความรู้ในสถานการณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ และความรู้ทางวิชาการและวิจัยท่ีทันสมัยค่อนข้างน้อย 

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงจุดเด่นของนิสิตจากผู้ใช้บัณฑิตพบว่า นิสิตมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
ได้ดี และมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลข คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ ดี มีความ
รับผิดชอบ ในขณะท่ีทักษะด้านภาษาท่ีถือเป็นจุดด้อยท่ีสุดของนิสิต รองลงมาคือการความรู้มาประยุกต์ใช้ และการน าเสนอ
ข้อมูลท่ียังไม่โดดเด่น และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง ดังตาราง พบว่าในปีการศึกษา 2561 
ผู้ใช้งานบัณฑิตมีความพึงพอใจลดลง 

                                                                                                                                                                                                                                                      

รายการ ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2559 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต 4.28 4.46 4.46 

  - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 4.58 4.58 

  - ด้านความรู ้ 4.03 4.36 4.36 

  - ด้านทักษะทางปัญญา 4.19 4.36 4.36 

  - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.49 4.65 4.65 

  - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.19 4.35 4.35 

 
การปรับปรุงและผลการปรับปรุง 

  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันเกือบทุก
วิชามีการใช้หนังสือภาษาอังกฤษ (text book) รวมท้ังเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอน และมีการใช้
สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ สื่อออนไลน์ youtube เปน็ต้น 

นอกจากน้ี อาจารย์ผู้สอนมีการใข้กรณีศึกษา หรือน าเหตุการณ์ปัจจุบัน มาสอดแทรกกับทฤษฎีเพื่อให้นิสิต
สามารถประยุกต์ทฤษฎีและมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
             อีกท้ังในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตทุกคนท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องน าเสนอในท่ีประชุม
วิชาการอย่างน้อยในระดับชาติ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนิสิตมี
ความสามารถในการเขียนบทความทางวิชาการ และการค้นคว้างานวิชาการต่างๆ ท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมท้ังเพิ่มพูนประสบการณ์การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนภายนอก จากข้อมูลปีการศึกษา 2561 มี
นิสิตแผน ข ท่ีสมัครเข้าร่วมและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการร้อยละ 93.00 ของนิสิตแผน ข ท้ังหมด และนิสิตทุกคนไดรับ
การคัดเลือกเข้าน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ ส่วนท่ีเหลือเป็นการเผยแพร่ออนไลน์โดยผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนด 
 
- ข้อมูลท่ีใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรหลัก (บางเขน) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรยืม (ศรีราขา) 
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าข้อมูลท้ังจาก รายงานวิจัยสถาบัน รายงานผลการประเมินหลักสูตร การส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 3 
5 และ 7 ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงเพิ่มเติมรายวิชาให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเน้นการประยุกต์เข้ากับการ
บริหารจัดการธุรกิจในลักษณะผสมผสานควบคู่กันไป หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน ดังน้ี 

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี มีความสามารถ

ในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และธุรกิจได  ้ 
 

 n = 39      n = 46          n = 46 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4) เพื่อส่งเสริมผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและให้มีความสามารถพัฒนา

ตนเอง และมีความรู้ในการท่ีจะประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด  สามารถปรับตนท่ามกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการท่ีมีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและน าผลท่ีได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังใน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

6) เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนท่ีมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกาวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ระบบและกลไก 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขั้นตอนการขอเสนอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามแผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาได้ก าหนด โดยก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน รวมท้ังมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใชในการปรับปรุงรายวิชาทุกปี  
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยมีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานดังนี ้
     - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ธุรกิจ เพื่อด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุมดศึกษา เรื่องแนวการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับดัมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินท่ีสะท้อนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิดระดับอุดมศึกษาห่งชาติ 
     - แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ท่าน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จากวิทยาเขตศรีราชา จ านวน 1 ท่าน เนื่องจากมีการยืมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไปเปิด
สอนท่ีวิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และลักษณะของรายวิชาท่ีเป็น
รายวิชาใหม่ และรายวิชาท่ีควรปรับปรุงรวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการมอบหมาย และก าหนดกรอบ
แนวทางด าเนินงาน มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการกพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
รวมท้ังต่างตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อส ารวจข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร เช่น การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่ง เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 
21 เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
     หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และด าเนินการใช้หลักสูตรฯ ตั้งแต่  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รวมท้ังหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
รวมท้ังมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ได้มีการประชุมพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2563 และน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 จากการประชุมมีแนวทางท่ีจะ
ลดจ านวนเครดิตในหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการรวมวิชา เช่น managerial Economics I และ II เข้า
ด้วยกัน และปรับเป็น 4 หน่วยกิต และให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีตนเองสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นใน
หลักสูตร อย่างไรก็ดี แนวทางน้ีเป็นความคิดเบื้องต้น ท่ีต้องประชุมกันในระดับภาควิชา รวมถึงการท าวิจัยสถาบันเพื่อให้
ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนิสิตในอนาคต 
 
การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการได้มาซ่ึงข้อคิดเห็นท้ังจากการท าวิจัยสถาบัน การวิพากษ์หลักสูตร 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมท้ังการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์รายวิชา 
เป็นกระบวนการท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมท่ีท าให้ได้ความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านเพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงรายวิขาให้ทันสมัยรวมถึงการพัฒนานิสิต นอกจากนี้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตร 
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ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 190 คน โดยจากแบบสอบถาม (ตารางด้านล่าง) พบว่า ด้านหลักสูตรนิสิตมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) โดยลดลงจากปี 2561 
     ถึงแม้ในหลักสูตรใหม่จะมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มรายวิชาใหม่ จ านวน 5 วิชา ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาภายใต้ Thailand 
4.0 ซ่ึงครอบคลุมท้ังระบบเศรษฐกิจ คือ 1) Innovative Driven Economy เพื่อตอบโจทย์ความมั่งค่ัง 2) Distributive 
Economy เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคง และ 3) Regenerative Economy เพื่อตอนโจทย์ความยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมรายวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อภาคเศรษฐกิจ และสังคม เช่น วิชาการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้น
สูง วิขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการประเมินความเสี่ยงขั้นสูง วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง  วิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นสูง และวิชาเศราฐศาสตร์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ แต่ด้วยข้อจ ากัดท่ี
นิสิตท่ีต้องเลือกสาขาวิชาเอกและต้องสอบประมวลความรู้ในวิชาเอกเลือกในกรณีของนิสิตแผน ข ท าให้นิสิตไม่สามารถลง
วิชาท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ซ่ึงเป็นผลให้คะแนนการเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ มีระดับไม่สูงมากนัก 
 

รายการประเมิน 2561* 2560* 2559 
เนื้อหาหลักสูตร 3.85 4.09 3.97 
1. ความน่าสนใจของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 3.88 4.11 4.02 
2.เนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความต้องการของนิสิต 3.84 4.08 3.93 
3. เนื้อหาวิขามีความทันสมยั 3.91 4.19 3.98 
4. การเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ 3.49 3.67 3.62 
5. การได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.75 3.97 3.87 
6. การได้รับการพัฒนาความรู ้ 4.08 4.28 4.21 
7. การได้รับการพัฒนาด้านทกัษะทางปญัญา สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
   อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องและเหมาะสม 

 
3.96 4.27 4.08 

8. การได้รับการพัฒนาทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 3.99 4.22 4.16 
9. การได้รับการพัฒนาทกัษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.87 4.17 4.02 
10. การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้นิสิต 3.84 4.05 3.96 
11. การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.77 4.01 3.92 

หมายเหตุ: * ไม่รวมการับนิสิต และการเตรียมคามพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
การปรับปรุงและผลการปรับปรุง 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ได้ด าเนินการประชุม และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงให้นิสิตไม่จ าเป็นต้องมีสาขาวิชาเอก และยกเลิกการสอบประมาลความรู้ในวิชาเอก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามท่ีนิตใจใจมากยิ่งขึ้น และประกอบกับการเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
(ปริญญาโท) โดยเฉพาะนิสิตแผน ข ท่ีมีข้อก าหนดด้านเสนอรายงานและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายท่ีมีการก าหนดเกณฑ์เพิ่ม
มากขึ้น ซ่ึงแนวทางการปรับปรุงของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะท าให้นิสิตมีเวลาในการท ารายงานค้นคว้าอิสระมาก
ขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตได้น าผลงานเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและ
นานาชาติต่อไป 
     โดยสรุป จากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรท้ัง 2 กลุ่ม มีคะแนนท่ีลดลง 
รวมท้ังความท้าทายของหลักสูตรฯ ต้องเผชิญหน้ากับยุค The Age of Disruption ของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง การปรับปรุงหลักสูตรในรอบใหญ่น้ี จ าเป็นต้องอาศัย ข้อมูลท้ังจากการวิจัยสถาบัน
ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารโครงการ คณาจารย์ภายในภาควิชาและนอกภาควิชา ฯลฯ เพื่อหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เป็นท่ีต้องการ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
- การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
     หลักสูตรได้ประเมินการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนิสิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา โดยในปีน้ีมีการเพิ่มเติมขั้นตอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เดิมจะมีการสังเกตอาจารย์ผู้สอนในชั้น
เรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบฯ และมีการสัมภาษณ์นิสิตอย่างน้อย 3 คน มีการส ารวจผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท้ัง 5 ด้าน ในปีน้ีมีการเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพื่อน าผลการวิเคราะห์น้ันไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลนิสิตต่อไป 
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การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเข้มแข็ง โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ี
ก าหนดจากภาควิชาฯ ซ่ึงมีผู้รับผิดขอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ รวมท้ังมีการจัดท าวิจัยสถาบัน
ทุกปี ซ่ึงเป็นการสอบถามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นอกจากน้ีมีการน ากฎเกณฑ์
กฎระเบียบและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท้ังในประเทศและต่าประเทศประกอบการตัดสินใจ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 หลักสูตรต่างประเทศและในประเทศ เป็นต้น และหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงต้องถูก
อนุมัติเบ้ืองต้นโดยภาควิชาฯ ท่ีมีการท าประชาพิจารณ์โดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต้องผ่าน
คณะกรรมการการศึกษาของคณะ จะเห็นได้ว่าการได้มาซ่ึงหลักสูตรต้องใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนในการกลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เห็นว่าระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรฯ มี
ความเหมาะสม 
 

 - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

      ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
(มีการเพิ่มกระบวนการท่ี 9 จากปีการศึกษา 2560) 
      1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  
      2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
      3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย
พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 
     4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
     5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษา
ของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามี
การศึกษาไปแล้วหรือไม่) 
      6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 
      7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
     8. มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ 
     9. มีการจัดให้นิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเป็นการภายใน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในส่วนท่ีเหลือ 
 
     การประเมินกระบวนการ 
     เนื่องจากทาง สกอ. ได้มีการปรับเกณฑ์ในการจบการศึกษาของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตท่ีท าการศึกษา
ค้นคว้าอิสระท่ีจะจบการศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปจะต้องผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของ
นิสิตจะเป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  และจะต้องมีการเผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าท่ีผ่านมานิสิตท่ี
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในขณะท่ีนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์จะต้องมีการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จะเป็นประโยชน์กับนิสิตในการได้รับค าแนะน า/แนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 9 ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดให้นิสิตท่ี
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นการภายใน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ และให้
ค าแนะน า/แนวทางในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในส่วนท่ีเหลือ 
 

 - ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพท์ผู้เรียน มีผลลัพท์อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ Learner, Co-Creator และ 
Active Citizen ท้ังหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตรได้สอดแทรกมาตรฐานเหล่าน้ี ดังน้ี 
     หลักสูตรเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงท่ีผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรอบรู้รอบด้าน (Learner Person) มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความ
มุ่งมั่นในการท างานผ่านการเรียนการสอน และท ากิจกรรมต่างๆ ในวิชาท่ีเรียน และการท าวิจัย นอกจากน้ี หลักสูตรฯ 
ส่งเสริมให้เกิดผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Co-Creator) ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันกับนิสิตภายในชั้นเรียน 
ท่ีมาจากความหลาก หลายอาชีพและต าแหน่างการงาน ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดทักษะศตวรรษท่ี 21 ท้ังการท างานเป็นทีม การ
สื่อสาร และการเสนอผลงาน รวมท้ังมีการบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา และสุดท้ายการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active 
Citizen) ยึดม่ันในความถูกต้องาตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย มีจริยธรรมในการท าวิจัย เป็นต้น 
     รายวิชากิจกรรม 
     1. ทุกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้หลายๆ ด้าน มีการท างานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทฤษฏีและพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง 
     2. วิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ส่งเสริมให้นิสิตค านึงถึงการท างานและการวิเคราะห์อย่างมขั้นตอน
และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และค านึงถึงจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
    3. กิจกรรมต่างๆ ท้ังการดูงาน กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญของไทย ส่งเสริมด้านความรู้ เพิ่ม
มุมมองทางความคิดสามารถปรับตัวเข้ากับคนท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 

 
5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
กระบวนการ 

     ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังนี้  
(มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 3) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรอบปีน้ันๆ โดยพิจารณา
จากอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อสัญญารายปีก่อน  

2. ในกรณีท่ีอาจารย์ประจ ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบใน
รายวิชาน้ัน แต่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับบัณฑิตศึกษามาก่อน จะยังไม่ให้สอนในรายวิชาน้ันแต่จะให้เข้ามา
สังเกตการณ์เรียนการสอนก่อน 1 ภาคการศึกษา เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอน และเน้ือหาในรายวิชาของหลักสูตรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับอาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบในรายวิชาน้ันๆ เพื่อพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์
พิเศษร่วมกัน (ถ้ามี) และอาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการสอนเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและ
แจ้งไปยังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าตารางสอนและท าหนังสือเชิญสอนไปยังอาจารย์ท่ีจะสอนในแต่ละรายวิชาท่ี
หลักสูตรเปิดสอน 

6. มีการให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ท่ีมาสอนในคาบเรียนสุดท้ายของรายวิชา 
7. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ สรุปผลประเมินการสอนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. ในกรณีท่ีผลประเมินการสอนได้คะแนนต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ (ดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาผลประเมินการสอนและ
หาแนวทางในการแก้ไข 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 3 จากเดิมท่ีให้อาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบในรายวิชาน้ันๆ เป็น
ผู้พิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับอาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบในรายวิชา
น้ันๆ เพื่อพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์พิเศษร่วมกัน (ถ้ามี) เพื่อให้การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษมีความรอบคอบมากขึ้น 
 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2560 มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ผู้สอน (หรืออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีท่ีมีผู้สอน

มากกว่า1 ท่าน) จัดท า มคอ.3 โดยท าการกรอก มคอ.3 ลงระบบด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับ Course Syllabus 
ท่ีได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า เพื่อ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตาม
ข้อเสนอแนะและจุดเรียนรู้ ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท าการส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา 
พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมพิจารณา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานกับทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และคณะ ให้มีกลไกก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน (กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยการ
แจ้งเตือนทางบันทึกข้อความและอีเมล ์

 
การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดท า มคอ.3 ยังไม่มีคณะท างานตรวจสอบการจัดท าอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้เริ่มมีการน าระบบการกรอก มคอ. แบบใหม่ (KU-ISEA) มาใช้ ซ่ึงใน
ระยะแรกยังพบปัญหาในการใช้งานอยู่หลายประเด็น การมีคณะท างานดูแลอย่างชัดเจน จะช่วยให้การท างานเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งความรับผิดชอบในการติดตาม แก้ไขปัญหา รวมท้ังการเป็น Center ประสานงานกับฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และส านักทะเบียน ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
และเพิ่มกระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของการจัดท า มคอ.3 โดยสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังนี ้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ผู้สอน (หรืออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีท่ีมีผู้สอน
มากกว่า1 ท่าน) จัดท า มคอ.3 โดยท าการกรอก มคอ.3 ลงระบบด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับ Course Syllabus 
ท่ีได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า เพื่อ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตาม
ข้อเสนอแนะและจุดเรียนรู้ ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท าการส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา 
พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมพิจารณา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานกับทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และคณะ ให้มีกลไกก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน (กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยการ
แจ้งเตือนทางบันทึกข้อความและอีเมล์ 

3. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเหมาะสมของการจัดท า มคอ.3  รวมท้ังการทบทวนหนังสือและต าราประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
(Updated Edition) 

 
จากกระบวนการดังกล่าว พบว่าสามารถจัดท า มคอ.3 ส่งได้ตรงตามก าหนดเวลา และได้ มคอ.3 ท่ีได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังได้ผ่านการค านึงถึงจุดเรียนรู้ และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเรียนการสอน
ในปีการศึกษาก่อนหน้า 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทา

นุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไม่มี) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังน้ี (มีการเพิ่มกระบวนการท่ี 9 จากปีการศึกษา 2560) 

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน า
ประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เน่ืองจากมีนิสิต
บางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความ
ซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ี
เหลือ 

9. มีการจัดให้นิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับกลุ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเป็นการภายใน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในส่วนท่ีเหลือ 

 
การประเมินกระบวนการ 
เนื่องจากทาง สกอ. ได้มีการปรับเกณฑ์ในการจบการศึกษาของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตท่ีท าการศึกษา

ค้นคว้าอิสระท่ีจะจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปจะต้องผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของ
นิสิตจะเป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  และจะต้องมีการเผยแพร่
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าท่ีผ่านมานิสิตท่ี
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในขณะท่ีนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์จะต้องมีการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จะเป็นประโยชน์กับนิสิตในการได้รับค าแนะน า/แนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ  

 
การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 9 ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดให้

นิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระน าเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นการภายใน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในส่วนท่ี
เหลือ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังน้ี (มีการเพิ่มกระบวนการท่ี 7 จากปีการศึกษา 2560) 
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

ของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน า
ประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เน่ืองจากมีนิสิต
บางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยถ้านิสิตมีการเปลี่ยนหัวเรื่องใหม่และ
เป็นหัวเรื่องท่ีอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาท่านเดิมไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ และอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนา เพื่อย้ายกลุ่มเรียนวิชาสัมมนาให้ไปอยู่กับ
อาจารย์ท่ีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความ
ซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ มา

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา
มาอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวเป็นการประเมินจากมุมมองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ดังนั้นจึงควรเพิ่มกระบวนการให้นิสิตท าการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนากระบวนการในการดูแลนิสิต  

 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 7 การให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 
 

 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี (มีการ
เพิ่มกระบวนการท่ี 14 และ 15 จากปีการศึกษา 2560) 
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึก ษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องที่มีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบางคน
ท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อ
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การศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อน
หน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางใน
การท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” เพื่อ
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า
อิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไปตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการการตรวจสอบผลงานของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนน าผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท่ีสามารถสืบค้นได้ โดยใน
กระบวนการน้ีจะมีการแต่งตั้ง peer review จ านวน 2 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องไม่ใช่
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ของผลงานท่ีพิจารณา เพื่อพิจารณาผลงานท่ีจะเผยแพร่  

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่นิสิต  ในกรณีท่ี
นิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถรับส่งให้นิสิตจากที่วิทยาเขตศรี
ราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

15.(เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 
 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ มา

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา
มาอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวเป็นการประเมินจากมุมมองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ดังนั้นจึงควรเพิ่มกระบวนการให้นิสิตท าการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนากระบวนการในการดูแลนิสิต นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังไม่
มีกระบวนการเร่งรัด ติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงาน
วิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 14 ซ่ึงเป็นกระบวนการติดตาม

นิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และกระบวนการท่ี 15 การให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง  และจากการปรับปรุง
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะอัตราการจบของนิสิตสูงขึ้น โดย 

- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 44 คน จาก
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 

- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 56 คน จาก
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 52 คน จาก
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 

- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 32 คน จาก
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 86.49 
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- ปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน 

จากจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 (ระบุเป็นตัวเลขคาดการณ์เน่ืองจากการตรวจประกันคุณภาพในรอบปี
น้ี ก าหนดให้นับนิสิตท่ีจบการศึกษาถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) 
 

นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องโดย 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร)  

สะสมจ านวน 57 คน 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร)  

สะสมจ านวน 34 คน 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร)  

สะสมอยู่จ านวน 27 คน  
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร)  

สะสมอยู่จ านวน 14 คน 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร)  

สะสมอยู่จ านวน 9 คน 
นอกจากนี้นิสิตท่ีจะจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ได้มากขึ้น 

- ปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตส่งผลงานไปตีพิมพ ์
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 3 คน และ TCI 2 จ านวน 3 คน 

(นิสิต 64 คน) 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 9 คน และ TCI 2 จ านวน 1 คน 

(นิสิต 62 คน) 
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 4 คน (นิสิต 37 คน) 

 
การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2560 มีกระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ี 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ในการก ากับดูแลการจัดท า มคอ.3 ให้

สอดคล้องกับ Course Syllabus ซ่ึงพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา และ Curriculum map 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ท าการวางแผนการทวนสอบฯ และด าเนินการ

ทวนสอบฯ เพื่อประเมินหลักสูตร 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ท าการประเมินการสอนจากนิสิตภายหลังเสร็จ

สิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบฯ และประเมินการสอนโดยนิสิต ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อวิเคราะห์

และก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้มีการจัดท า มคอ.5 เพื่อประเมินผลการเรียนและเสนอจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ร่ วมกับการ

พิจารณาผลการทวนสอบฯ และประเมินการสอนจากนิสิต 
6. พิจารณา ทบทวน Course Syllabus ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการพิจารณาร่วมกับ มคอ.5 ใน

ภาคการศึกษาก่อนหน้า 
 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นิสิต รวมถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้แลทักษะการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยการ
เพิ่มเติมหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยน าร่องส าหรับวิชาท่ีมีความ
เหมาะสม ซ่ึงสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ในการก ากับดูแลการจัดท า มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับ Course Syllabus ซ่ึงพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา และ Curriculum map 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ท าการวางแผนการทวนสอบฯ และ
ด าเนินการทวนสอบฯ เพื่อประเมินหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ท าการประเมินการสอนจากนิสิต
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบฯ และประเมินการสอนโดยนิสิต ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อ

วิเคราะห์และก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้มีการจัดท า มคอ.5 เพื่อประเมินผลการเรียนและเสนอจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการ

พิจารณาผลการทวนสอบฯ และประเมินการสอนจากนิสิต 
6. พิจารณา ทบทวน Course Syllabus ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการพิจารณาร่วมกับ มคอ.5 ในภาค

การศึกษาก่อนหน้า 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกรายวิชาท่ีจะ

เป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ตลอดจนการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้แลทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 

     ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการน าร่องในรายวิชา 01101532 Advanced Economics of Industrial Organization 
โดยการใช้สื่อการสอนแบบใหม่มาร่วมในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ การถามตอบปัญหาผ่าน Kahoot และการ
มอบหมายการบ้านผ่าน Google Classroom นอกจากน้ี ในรายวิชา 01110521 Quantitative Methods for Business 
Economics ยังได้มีการน าเสนอการแก้ไขปัญหาโจทย์ด้วย Web online ซ่ึงท าให้นิสิตสามารถตั้งโจทย์และหาค าตอบเทียบ
ได้เลยทันทีในการศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมด้วยตัวเอง เป็นต้น 
 

 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดลัพท์อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ Learner, Co-Creator และ Active 
Citizen  ดังน้ี 
     1. หลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ Thesis / IS Camp เพื่อจัดเตรียมผลงานวิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานให้
ผู้เรียน (Learner Person) มีความรู้และทักษะการจัดท าผลงานวิจัย และผลงานท่ีจะมีการเผยแพร่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณของนักวิจัย (Active Citizen) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณ (Innovative Co-Creator) ในช่องทาง
ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของแต่และแผนการเรียน 
     2. หลักสูตรมีการเพิ่มอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาลดลง เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแล
นิสิตได้ท่ังถึง (Learner) 
     3. หลักสูตรฯ มีการเพิ่มความเข้มงวดในคุณภาพของานค้นคว้าอิสระของนิสิตแผน ข มีการสอบจบโดยมีประธานสอบ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมท้ังมีการผลักดันให้นิสิตแผน ข ท างานอย่างมีคุณภาพ (Learner 
Person) สร้างสรรค์ (Innovative Co-Creator) ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย (Active Citizen) และผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตมีคุณภาพสามารถน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในกลุ่ม 1 -2 (Innovative Co-
Creator) 
 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากประมวลการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 ในทุก
รายวิชาท่ีมีการเปิดสอน รวมถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนท่ีกา รกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum Mapping) ซ่ึงระบุรายละเอียดตาม มคอ.2 
 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯ ได้แก่  
- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการทวนสอบฯ) 
- ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
- ดร.นรารัก บุญญานาม    
- ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 

2. ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
3. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ได้แก่  
1110541 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูง 
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1110551 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 
1110591 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
1110542 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงได้แก่ การ
สัมภาษณ์นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  ท้ังน้ี ปีการศึกษา 
2560 ได้เพิ่มเติมกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการ
จ าแนกผล โดยน าร่องในรายวิชา1110551 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ และ1110591 
ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่ งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรียม เช่น การ
ชี้แจงนิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดในครั้งน้ัน ๆ  

6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีการท่ีก าหนดตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 

7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมท้ัง
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการทวนสอบด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินความยากง่ายและ

ความสามารถในการจ าแนกของข้อสอบ น้ัน ไม่มีการแยกจัดท าเป็นรายข้อ ท าให้ไม่สามารถเห็นรายละเอียดของข้อสอบแต่
ละข้อได้ชัดเจน ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยการเพิ่มขั้นตอนการแจ้งให้ อ.ผู้สอนจัดเก็บคะแนนสอบเป็นรายข้อ ท้ังข้อสอบกลางภาคและปลายภาค โดยสามารถสรุป
กระบวนการท้ังหมดได้ดังน้ี 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯ ได้แก่  
- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการทวนสอบฯ) 
- ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
- ดร.นรารัก บุญญานาม    
- ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 

2. ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
3. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ได้แก่  
01110512  เศรษฐศาสตร์การจัดการ II 
01110532 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 
01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูง 
01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง 
01110595 วิชาสัมมนา 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน (ได้มีการเพิ่มเติมวิชาสัมมนา ซ่ึงมี
ลักษณะการเรียนการสอนท่ีแตกต่างไปจากวิชาอื่น ๆ ท่ีเคยได้รับการทวนสอบในอดีตท่ีผ่านมา) 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงได้แก่ การ
สัมภาษณ์นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  ท้ังน้ี ปีการศึกษา 
2561 ได้เพิ่มเติมกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการ
จ าแนกผล โดยแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีจะท าการวิเคราะห์ข้อสอบแจ้งคะแนนดิบของข้อสอบแยกเป็น
รายข้อ โดยในปีการศึกษาน้ีได้เลือกรายวิชา 01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูง และ 01110532 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรี ยม เช่น การ
ชี้แจงนิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดในครั้งน้ัน ๆ  

6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีการท่ีก าหนดตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมท้ัง

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2560 มีกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ดังน้ี 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการประเมินการ

เรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีมีการเปิดสอน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยมี

การประเมินทางด้านข้อก าหนดในการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา การสอน สาระประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเรียนการสอน สื่อการสอน และต าราเอกสารประกอบการสอน  

3. หลังจากการประเมินผลมีการแจ้งให้ท่ีประชุมภาควิชาได้ทราบและส่งผลประเมินดังกล่าวให้แก่อาจารย์ผูสอนทุก
ท่านท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษอื่น ๆ ท่ีร่วมสอนหรือบรรยายในวิชาดังกล่าว อย่างทันท่วงที โดยให้ อ.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการแนวปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปท่ีจะต้องระบุอย่างเป็น
รูปธรรมในการบันทึก มคอ.5 
 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดท า มคอ.5 ยังไม่มีคณะท างานตรวจสอบการจัดท าอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้เริ่มมีการน าระบบการกรอก มคอ. แบบใหม่ (KU-ISEA) มาใช้ (เช่นเดียวกับ
การจัดท า มคอ.3) ซ่ึงในระยะแรกยังพบปัญหาในการใช้งานอยู่หลายประเด็น การมีคณะท างานดูแลอย่างชัดเจน จะช่วยให้
การท างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งความรับผิดชอบในการติดตาม แก้ไขปัญหา รวมท้ังการเป็น Center 
ประสานงานกับฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และส านักทะเบียน ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2561 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.
5 และ มคอ.7 และเพิ่มกระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพของการจัดท า มคอ.5 โดยสามารถสรุปกระบวนการ
ท้ังหมดไดด้ังน้ี 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการประเมินการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีมีการเปิดสอน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยมี
การประเมินทางด้านข้อก าหนดในการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา การสอน สาระประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเรียนการสอน สื่อการสอน และต าราเอกสารประกอบการสอน  

3. หลังจากการประเมินผลมีการแจ้งให้ท่ีประชุมภาควิชาได้ทราบและส่งผลประเมินดังกล่าวให้แก่อาจารย์ผูสอนทุก
ท่านท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษอื่น ๆ ท่ีร่วมสอนหรือบรรยายในวิชาดังกล่าว อย่างทันท่วงที โดยให้ อ.
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการแนวปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปท่ีจะต้องระบุอย่างเป็น
รูปธรรมในการบันทึก มคอ.5 

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเหมาะสมของการจัดท า มคอ.5  การตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนว่าสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 
รวมถึงการน าผลทวนสอบสัมฤทธ์ิรายวิชามารายงานไว้ใน มคอ.5 ให้สอดคล้องกัน เป็นต้น 
 

จากกระบวนการดังกล่าว พบว่าสามารถจัดท า มคอ.5 ส่งได้ตรงตามก าหนดเวลา และได้ มคอ.5 ท่ีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลจริง ผลการทวนสอบฯ รวมท้ังผลการวิเคราะห์ข้อสอบ (ส าหรับรายวิชาท่ีมีการวิเคราะห์ข้อสอบ) 
 

 - การประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
กระบวนการ 
ในปกีารศึกษา 2560 ได้มีกระบวนการการประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของศรีราชาได้หารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของบางเขนซ่ึงเป็นหลักสูตรหลัก เพื่อสร้างเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ แจ้งเกณฑ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทราบ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ peer review โดย peer review จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก เพื่อให้ทาง บว.มก. แต่งตั้งเป็นประธานสอบ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4. ในวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะแจกแบบประเมินให้กรรมการสอบทุก

ท่านประเมินงานของนิสิต  
5. หลังจากวันสอบการค้นคว้าอิสระและนิสิตได้ท าการแก้ไขรูปเล่มตามค าแนะน าของกรรมการสอบแล้ว จะต้องส่ง

ให้ peer review ท่ีเป็นประธานสอบพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะเสนอคณบดีเพื่อน าผลงานดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซท์ของคณะฯ 

6. ในวันฉลองปริญญาให้นิสิต จะมีการมอบรางวัลให้นิสิตท่ีได้รับการประเมินการค้นคว้าอิสระท่ีอยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนวิทยานิพนธ์จะมีการมอบรางวัลให้กับนิสิตท่ีสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
หรือ กลุ่ม 2 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีการศึกษา 

2560 และปีการศึกษา 2561 นิสิตแผน ข ส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทางการเผยแพร่ผลงานผ่านทางหน้าเว็บไซท์ของคณะฯ 
(เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอใ) แต่ทางหลักสูตรอยากผลักดันให้นิสิตแผน ข เน้นไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 มากขึ้น  

การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการใหม่เพ่ือต้องการเน้นให้นิสิตแผน ข ไปเผยแพร่ผลงานในท่ี

ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 มากขึ้น โดยมีกระบวนการใหม่เป็น
ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของศรีราชาได้หารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของบางเขนซ่ึงเป็นหลักสูตรหลัก เพื่อสร้างเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ แจ้งเกณฑ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทราบ 

3. ในวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะแจกแบบประเมินให้กรรมการสอบทุกท่าน
ประเมินงานของนิสิต  

4. ในวันฉลองปริญญาให้นิสิต จะมีการมอบรางวัลให้นิสิตแผน ข ท่ีได้รับการประเมินการค้นคว้าอิสระท่ีอยู่ในระดับดี
และดีมากและต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ส่วนนิสิตแผน ก จะต้องได้รับการประเมินวิทยานิพนธ์อยู่ในระดับดีและดีมาก
และต้องเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2จะมีการมอบรางวัลให้กับ
นิสิตท่ีสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 

 
 - มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยมีการส ารวจผลการเรียนรู้รายวิชาท้ัง 5 ด้าน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพท์ของ
ผู้เรียน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  
     1. บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner Person)  
     2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)  
     3. ผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตบช.5.4) 
 

 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์:  
ในปีการศึกษา 2561 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

ผ่าน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 
2559 ท่ีได้พิจารณาเห็นขอบของหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2559 และอยู่ในขั้นตอนการเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ 
 

ผ่าน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีรายละเอียด มคอ.3 ครบทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ตามท่ีก าหนด 
 

ผ่าน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ มคอ.5  
ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผ่าน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
     มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2561 โดยมีจ านวน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 วิชา และมี
จ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 5 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 25  โดยมีรายชื่อวิชาดังนี้ 
     - 01110512  เศรษฐศาตร์การจัดการ II 
     - 01110532 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
     - 01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูง 
     - 01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง 
     - 01110597 สัมมนา 

ผ่าน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ด าเนินการ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนิน 
งานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะให้ด าเนินการแล้ว 
 

ผ่าน 

8  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

-ไม่ม-ี  ผ่าน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียน
การสอนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง (หน้า 13-14) 

ผ่าน 
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 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานต้น
สังกัด และมีการน าผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน  

-ไม่ม-ี  
 

ผ่าน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0  

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ 
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.58 (หน้า 24) 

ผ่าน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.55 
(หน้า 25) 

ผ่าน 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา สาเหตุของความผิดปกติ มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 
-ไม่ม-ี   

   
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา สาเหตุของความผิดปกติ มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 
-ไม่ม-ี   

   
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนในปีการศึกษา 
รหัสและชื่อรายวิชา เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี   
   

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด ผลกระทบต่อการเรียนรู้ การด าเนินการสอบชดเชย 
-ไม่ม-ี    
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คุณภาพการสอน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนนิสิต

ท้ังหมด 
จ านวนนิสิต 
ท่ีประเมิน 

ผลการประเมิน
เฉลี่ย 

แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

1 01101532 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรมข้ันสูง 26 24 4.54   
2 01110511 เศรษฐศาสตร์การจัดการ I 36 33 4.42   
3 01110512 เศรษฐศาสตร์การจัดการ II 36 31 4.45   
4 01110521 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 32 29 4.43   
5 01110532 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 20 19 4.48   
6 01110541 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดข้ันสูง 36 30 4.46   
7 01110591 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 32 30 4.46   
8 01110595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 15 4.58   
9 01110597 สัมมนา 32 28 4.52   
10 01110598 ปัญหาพิเศษ 1 1 5.00   
11 01110599 วิทยานิพนธ์ 14 14 4.74   

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนนิสิต

ท้ังหมด 
จ านวนนิสิต 
ท่ีประเมิน 

ผลการประเมิน
เฉลี่ย 

แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

1 01110521 ระเบียบวิธีเชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 28 4.47   
2 01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินข้ันสูง 30 27 4.41   
3 01110542 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ 22 20 4.42   
4 01110551 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 30 29 4.43   
5 01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจข้ันสูง 32 30 4.46   
6 01110595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 18 18 4.65   
7 01110596 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 1 5.00   
8 01110597 สัมมนา 32 32 4.58   
9 01110599 วิทยานิพนธ์ 14 14 4.79   

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 การประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดมีาก 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน (ทวนสอบ) 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา จ านวนนิสิต 
ท้ังหมด 

จ านวนนิสิต 
ท่ีประเมิน 

ผลการประเมิน
เฉลี่ย 

แผนการปรับปรุง 

01110512  เศรษฐศาสตร์การจัดการ II ต้น 36 30 4.37  
01110532 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจระหว่างประเทศ ต้น 32 32 4.39  
01110531 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจการเงินข้ันสงู ปลาย 30 30 4.42  
01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจข้ันสูง ปลาย 32 32 4.41  
01110597 สมัมนา ปลาย 32 30 4.54  
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
ยังมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนน้อย
เกินไป หรือไม่เป็นรูปธรรม 
 

สอดแทรกคุณธรรมใกล้ตัวโดยเฉพาะจรรยาบรรณในการท าวิจัย ซ่ึงมี
การลงโทษท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมกรณี Plagiarism 

2. ความรู้ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตไม่สามารถรับความรู้ได้ 100% โดยเฉพาะการเรียนในลักษณะ  
Block course ซ่ึงเรียนเต็มวัน 
 

สลับช่วงของการเรียนการสอนให้มีการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมท่ี
น่าสนใจเพื่อไม่ให้สมองล้าเกินไป 

3. ทักษะทางปัญญา 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตยังขาดการฝึกฝน และทบทวนในรายวิชา 
 

เสริมแบบฝึกหัดหรือการบ้านให้นิสิตทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ยังมีปัญหาในการท างานกลุ่มระหว่างนิสิตท่ีวัยต่างกัน 
 

ชี้แจงและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด ในการมอบหมายงานกลุ่ม 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะนิสิตท่ีมีอายุ
มาก 
 

เพิ่มเติมการฝึกคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ โดยการจัดการฝึกอบรมเฉพาะ
กิจให้แก่นิสิต 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  (-ไม่มี-) 
 
จ านวนอาจารย์ใหม่.......คน   
สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
 
สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 
ในกรณีท่ีไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (-ไม่มี-) 
 

 กิจกรรม ประเภทกิจกรรม (/) จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ได้รับ ศึกษา 

ดูงาน 
ฝึกอบรม สัมมนา/

สัมมนาเชงิ
ปฏิบตัิการ 

น าเสนอ
ผลงาน 

อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1         
2         
3         
4         

 

 
 
 



50 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

นิสิตท่ีเข้ามาเรียนมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะพื้นฐานทางกาค านวณที่จะท าได้ดี
เฉพาะบางกลุ่ม เช่น วิศวะ ในขณะท่ีนิสิตท่ีมา
จากสายศิลป์ จะตามไม่ทัน 

นิสิตบางกลุ่มไม่สามารถประยุกต์รายวิชาได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ท้ังหมด โดยเฉพาะ
การประยุกต์เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐ ศาสตร์
ธุรกิจ 

เสริมพ้ืนฐานด้านการค านวณเพิ่มเติม รวมท้ัง
มอบหมายการบ้านท่ิมีการฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ควบคู่กับการสอดแทรกตรรกะ
ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
     ระบบกลไก 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และคณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 
มีนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนของนิสิตโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ในปีการศึกษา 2561 มีการเพิ่มกระบวนการที่ 8) 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการด าเนินการส ารวจปัญหา 

และความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพื่อสรุปความต้องการ 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเพื่อ เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
3) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอมติที่ประชุมต่อภาควิชาเศรษฐ ศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพิจารณา 
4) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติ 
5) ภายหลังได้รับอนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะด าเนินตามแผนที่ได้รับอนุมัติเพื่อจัดซื้อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
6) โครงการปริญญาโทฯ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) โครงการแจ้งผลการส ารวจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญา

โทฯ น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตต่อไป 
8) ภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการ

ส ารวจความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อประเมินผลส าเร็จของการปรับปรุง 
 
     การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
     1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ท าแบบส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอน
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้นิสิตท าแบบส ารวจความต้องการของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่นิสิต
ต้องการเพิ่มเติม 
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท ร่วมประชุมหารือเพื่อ
พิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยพบว่า 
         2.1) แต่เดิมทางหลักสูตรฯ ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตรุ่น
ต่างๆ ที่จบการศึกษาไปแล้วในรูปแบบของไฟล์เอกสารที่พร้อมสืบค้นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้
ให้บริการแก่นิสิตปริญญาโท ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานท่ีในการสืบค้นข้อมูล นิสิตจึงต้องการให้
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์  
         2.2) นิสิตต้องการให้มีการขยายเวลาส าหรับห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการท ารายงาน /วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการ
บริการโครงการฯ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และคณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
     การประเมินกระบวนการ 
     จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2560 พบว่าหลังจากท่ีมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลส ารวจ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในกระบวนการ
ที่ 6 ยังไม่มีกระบวนการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนปรับปรุงกับภายหลังการปรับปรุง 
       
      การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      ในปีการศึกษา 2561 จึงมีการเพิ่มกระบวนการที่ 8 โดยภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของการปรับปรุง 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
       ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการจัดท างบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2562 ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา จ านวน 8 รายการ (โดยทางโครงการ
ปริญญาโทฯ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในบางส่วนโดยวิธีการโอนเงินให้กับคณะฯ ตามที่ร้องขอ) ได้แก่ 

1) โต๊ะท างานกลุ่ม ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ขนาด 2 ที่น่ัง จ านวน 1 ชุด 
2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,600 Ansi Lumens ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน  
    จ านวน 4 เครื่อง 
3) ตู้ล าโพงมอนิเตอร์ ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ตู้ 
4) เครื่องขยายเสียง ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 เครื่อง 
5) ตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น จ านวน 4 เครื่อง 
6) ล าโพงตู้เบส ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 2 ตู้ 
7) เครื่องควบคุมล าโพงและโปรเซสเซอร์ ส าหรับการท ากิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงาน จ านวน 

2 เครื่อง 
8) กล้องบันทึกวิดีโอพร้อมขาตั้งกล้อง ส าหรับการท ากิจกรรมของนิสิตจ านวน 1 ชุด 

 
        อีกทั้งโครงการปริญญาโทฯ ยังได้มีการด าเนินการในส่วนท่ีสนับสนุนนิสิตของโครงการปริญญาโทฯ เพิ่มเติม
อีก ได้แก ่
       1) มีการจัดท าฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้นิสติสามารถสืบค้นได้ 
      2) มีการจดัรวบรวมและจัดท าเล่มวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นควา้อิสระ ให้เป็นปจัจุบันเพื่อให้นิสติยืมไปศึกษา
ได ้
      3) มีการเปดิบริการห้องเรยีนรู้ด้วยตนเอง/ห้องจัดท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 ชม. ตามที่นิสิต
ร้องขอผ่านค าร้องออนไลน ์และมกีารจัดสถานท่ีส าหรับนิสติและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้า
อิสระได้พบปะ เพื่อปรึกษาเกี่ยวขอ้งกับงานวิจัย 
      4) มีบริการรับฝากพิมพ์งานขาว-ด า เพื่อน าส่งอาจารยโ์ดยผ่านระบบ Line หรืออีเมล์ของโครงการฯ 
     โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้
มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการให้บริการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 

(N=4) 
รายการ �̅�   S.D. 

1. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  4.33   0.68  
1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์สนันสนุนการเรียนการสอน  4.50   0.58  
1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  4.25   0.50  
1.3 การเชี่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi)  4.25   0.96  
2. ห้องเรียน  4.92   0.17  
2.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต  5.00   0.00  
2.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน  4.75   0.50  
2.3 ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน  5.00   0.00  
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย  4.67   0.53  
3.1 ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร  4.50   0.58  
3.2 ความพร้อมของระบบไฟฟ้าของอาคาร  4.75   0.50  
3.3 ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด  4.75   0.50  
4. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม  4.25   0.63  
4.1 การปรับแต่งสถานท่ี ให้สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4.25   0.50  
4.2 ความสะอาดของสถานท่ีและพื้นท่ีโดยรอบอาคาร  4.50   0.58  
4.3 ความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร  4.00   0.82  

รวม  4.54   0.50  
ข้อเสนอแนะ: โต๊ะ-เก้าอี้มีอายุการใช้งานนาน 
         
     จากตารางพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.54 โดยมีประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
4 ประเด็น คือ ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิตและ ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับ
ขนาดห้องเรียน โดยทั้ง 2 ประเด็นมีค่าเฉลี่ย 5.00 และความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความสะอาดของห้องน้ าใน
อาคาร ค่าเฉลี่ย 4.00 
         
กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการปริญญาโท และคณะ
เศรษฐศาสตร์ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ในปี
การศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์และเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อด าเนินการต่อไป  
        ส าหรับประเด็นความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการปริญญาโทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าของอาคาร 5 ซึ่งบัดนี้ได้ท าการปรับปรุงเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีแม่บ้านประจ าเข้าท าความสะอาดอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่มีการใช้สถานท่ี
เรียน 
 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทและ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 
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(N=62) 

รายการ  �̅� S.D. ระดับ 
ด้านสื่อเอกสาร/และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.24 0.74 มาก 
1. ความเพียงพอของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.32 0.65   
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 4.31 0.74   
3. ประสิทธิภาพของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.34 0.63   
4. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.11 0.85   
5. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
    เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 4.19 0.79   
6. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหับการค้นคว้า  
   เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 4.16 0.79   
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 4.21 0.72 มาก 

7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ 4.11 0.75   
8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น ความสะอาด ความร่มรื่น ความสงบ 4.18 0.76   
9. ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์  
   เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 4.21 0.66   
10. อาคาร ห้องเรียน มีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ 4.32 0.67   
11. อาคาร สถานท่ี มีความเหมาะสมและเพียงพอในการท ากิจกรรม 4.16 0.68   
12. สภาพแวดล้อมภายในห้องสุขา เช่น ความสะอาด แสง การระบายอากาศ 4.15 0.85   
13. สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ และปลอดภัย 4.27 0.77   
14. สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ 4.31 0.67   
ภาพรามความพึงพอใจขของนิสิตต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.22 0.73 มาก 

 
        จากตารางพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 โดยประเด็นท่ีมีค่าความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ประสิทธิภาพของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  4.34 รองลงมาเป็นประเด็นอาคาร 
ห้องเรียน มีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอและความเพียงพอของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย ท่ี
เท่ากัน คือ 4.32 และประเด็นท่ีมีค่าความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ มีค่าเฉลี่ย 4.11 
  
        กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ในปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ 

ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

เห็นควรมีการผลักดันให้นิสิตท าการเผยแพร่ในในรูปแบบการตีพิมพ์
วารสารเพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์การเผยแพร่ที่ผ่านกระบวนการ 
Peer review ซ่ึงจะเป็นผลให้คุณภาพของผลงานมีมาตรฐาน ท้ังน้ี 
แรงจูงใจหน่ึงที่ส าคัญ คือการท่ีนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี หากตีพิมพ์ใน
วารสารใน TCI กลุ่ม 1 จะเป็นเงื่อนไขที่ท าให้นิสิตได้รับรางวัลเรียนดี
จากบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ต่อนิสิตด้วยเช่นกัน 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิตท่ีมีการน าผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1  
 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษา 
วันที่ส ารวจ 1-27 พ.ค. 2562  

ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในหลักสูตรอยู่ในระดับดี  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นท่ีเชื่อมโยงไปยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น E-

commerce, Cryptocurrency เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ท่ีได้มีความ
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
ควรเพิ่มเติมหรือสอดแทรกเนื้อหาท่ีทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการทบทวนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาหลักสูตรรอบถัดไป 
 

 

การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา  
วันที่ส ารวจ 1-27 พ.ค. 2562  

ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในหลักสูตรอยู่ในระดับดี 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้เรียนสามารถน าเน้ือหาท่ีเรียนไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมทางสถิติต่าง ๆ  

ควรมีการเพิ่มเติมการสอน Lab และใช้โปรแกรมท่ีมีการพัฒนาอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสื่อการสอนท่ีทันสมัย 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
ควรปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนให้เน้นสื่อดิจิทัล รวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  
 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)   
 

กระบวนการประเมิน: ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบประเมินให้แก่นายจ้าง ผ่านช่องทางไปรษณีย์  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.55) โดยผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากท่ีสุด ตาม
ด้วยด้านปัญญาและด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ส่วนหน่ึงมาจากการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไป  
โดยเฉพาะเรื่องของความซ่ือสัตย์ และความรับผิดชอบ รวมถึงการจัด
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
ตัวเลข ซ่ึงท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้จริง 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากการประเมิน 
ควรมุ่งเน้นให้นิสิตระวังเรื่องการให้เครดิตและอ้างอิงผลงานในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
เข้มงวดเกี่ยวกับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน รวมท้ังการเพิ่มเติมเน้ือหาในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติหรือการใช้โปรแกรมท่ีสอดคล้องกับการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในการท างาน 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................. .........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... ............... 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
............................................................................................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................ ..
.............................................................................................. ............................................................................................................................. ............... 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1 ควรส่งเสริมให้นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วม

ประชุมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, 2 

31 พ.ค. 2562 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการ
ผลักดันให้นิสิตแผน ข ท่ีมีผล
การเรียนดีน าผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 ซ่ึงเกินกว่าข้อก าหนดท่ี
ให้มีการเผยแพร่ในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง Ffpการตีพิมพ์
ดังกล่าว ท าให้นิสิตเข้าเงื่อนไขที่
จะได้รับรางวัลเรียนดีจากบัณฑิต 
อย่างไรก็ตาม ค่าร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน  
มีค่าลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 
25.84 ในปีการศึกษา 2560 
เหลือร้อยละ 25.14 ในปีการ 
ศึกษา 2561 ท้ังน้ี ตัวเลขของ
คะแนนถ่วงน้ าหนักผลงานนิสิต
ของนิสิตในรุ่นน้ี (MBE14) ท่ีมา
จากการผลักดันให้นิสิตตีพิมพ์
เผยแพร่ ส่วนหน่ึงจะไปปรากฏ
ในปีการศึกษาถัดไป (เพราะ
ผลงานจะถูกนับหลังจากที่มีการ
ตีพิมพ์เกิดขึ้นจริง) 

2 ควรมีคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการเรื่องการให้
ค าปรึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

31 พ.ค. 2562 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มีการจัดท าคู่มืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
โดยก าหนดเป็นแนวทางให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตทราบ
โดยทั่วกัน ผลท่ีเกิดขึ้น ท าให้
นิสิตสามารถควบคุมเวลาในแต่
ละขั้นตอนได้อยู่ในกรอบเวลา
มากขึ้น และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตเพิ่มขึ้น
จาก 4.37 ในปีการศึกษา 2560 
เป็น 4.58 ในปีการศึกษา 2561 

3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

31 พ.ค. 2562 อาจารย์ 
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.นรา
รัก บุญญานาม ได้รับการแต่งตั้ง
ให้มีต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาม
ค าสั่ง มก. 1118/2562 ลว. 17 
มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในขณะท่ี ดร.พัฒน์ พัฒน
รังสรรค์ และ ดร.ฆนัทนันท์ 
ทวีวัฒน์ อยู่ระหว่างรอผล
พิจารณต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยได้ยื่นเรื่องขอ
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 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
ต าแหน่งฯ ไปต้ังแต่วันท่ี 20 
มิถุนายน 2561 และ 5 ตุลาคม 
2561 ตามล าดับ 

4 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 หรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.5 
และ มคอ.7 ให้ดีมากยิ่งขึ้น 

31 พ.ค. 2562 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบ มคอ. 3 มคอ.5 
และ มคอ.7 ซ่ึงท าให้การจัดท า 
มคอ. 3 มคอ.5 และ มคอ.7 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้นิสิตมีการ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 

5 ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมในการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

31 พ.ค. 2562 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมี
นิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 30 
คน จาก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.8 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2560 ซ่ึงมีอัตราการจบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรอยู่ท่ีร้อย
ละ 91.4 อย่างไรก็ตาม ค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
ผลงาน มีค่าลดลงเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 25.84 ในปีการศึกษา 
2560 เหลือร้อยละ 25.14 ในปี
การศึกษา 2561 ท้ังนี้ ตัวเลข
ของคะแนนถ่วงน้ าหนักผลงาน
นิสิตของนิสิตในรุ่นน้ี (MBE14) 
ท่ีมาจากตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วน
หน่ึงจะไปปรากฏในปีการศึกษา
ถัดไป (เพราะผลงานจะถูกนับ
หลังจากที่มีการตีพิมพ์เกิดขึ้น
จริง) 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 

     มีแผนการรวมวิชา 01110511 เศรษฐศาสตร์การจัดการ I (3 หน่วยกิต) และ 01110512 เศรษฐศาสตร์การจดัการ II (3 หน่วยกิต) 
รวมเป็น 1 วิชา (4 หน่วยกิต) เพื่อให้จ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

     มีการพิจารณารายวิชาและเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมยัใหม่ เช่น Cryptocurrency,  

E-commerce เป็นต้น  เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

      สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวจิัยในหัวข้อที่มีความทันสมยั สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการน ากรณีศึกษาที่ทันสมัยมาให้นิสิตศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 มีการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาค 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้มีการ
น าไปพัฒนาองค์กรต่อไป 

16 เมษายน 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ผลการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง 
คะแนนการประเมินจากกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา) ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑิตศึกษา) ผ่านเกณฑ์ 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตศึกษา) ผ่านเกณฑ์ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ผ่านเกณฑ์ 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ผ่านเกณฑ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ (บัณฑิตศึกษา) 

ผ่านเกณฑ์ 

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ์ 
2. บัณฑิต 3.65 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.49 
การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 2.82 

3. นิสิต 2.67 
การรับนิสิต 3.00 
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3.00 
ผลท่ีเกิดกับนิสิต 2.00 

4. อาจารย์ 3.50 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 
คุณภาพอาจารย์ 4.49 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
การประเมินผู้เรียน 3.00 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 

คะแนนรวม 3.29 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผลักดันให้นิสติที่เรยีนในแผน ข  
มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI  1 
2) มีทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ที่จูงใจให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรสร้างสรรคผ์ลงานและพฒันาตนเอง 
3) หลักสูตรมีการจดัท าทวนสอบผลสัมฤทธ์ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้เห็นความยากง่ายของข้อสอบและจ าแนก
ผู้เรยีนให้ไดร้ับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
ทักษะของผู้เรียน 
 
 

หลักสตูรมคีวามคิดเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการประเมิน
หลักสตูร โดยจะมีการน าประเด็นไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
ยังมีจ านวนผลงานของนิสิตที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
(0.1) มีจ านวนค่อนข้างสูง 
 
 

หลักสตูรมคีวามคิดเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการประเมิน
หลักสตูร โดยจะมีการน าประเด็นไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
1) หลักสูตรควรส่งเสรมิหรือกระตุน้ให้นิสิตที่เรยีนทั้งในแผน ก  
และ ข มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู TCI  1 หรือ 2    
2) หลักสูตรควรจดัระบบฐานข้อมลูวารสารที่คณาจารย์และนิสติ
เคยเผยแพร่ รวมทั้งประชาสมัพันธ์ให้คณาจารย์และนิสติได้
รับทราบอย่างท่ัวถึง 
 

หลักสตูรมคีวามคิดเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการประเมิน
หลักสตูร โดยจะมีการน าประเด็นไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 
 

 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 
 

 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 

 
 

 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 

 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น ความคิดเห็นของหลักสูตร 

 
 
 

 

โอกาสในการพัฒนา ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 
 
 

 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
 

 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วันที่คาดว่า
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 หลักสูตรควรส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้นิสิตท่ีเรียนท้ังใน
แผน ก และ แผน ข  
มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI  1 หรือ 2    

มีการผลักดันให้นิสิต
น าผล งานตีพิมพ์ใน
ฐาน ข้อมูล TCI 1 
หรือ 2 

นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 
มีการน าผลงานตีพิมพ์
ในฐานข้อ มูล TCI 1 
หรือ 2  

นิสิตมีการน าผลงาน
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  
TCI 1 หรือ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของจ านวน 
นิสิตทีส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 

16 เมษายน 
2563 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บหลักสูตร 

2 หลักสูตรควรจัดระบบ
ฐานข้อมูลวารสารท่ี
คณาจารย์และนิสิตเคย
เผยแพร่ รวมท้ังประชา 
สัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
นิสิตได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

มีการจัดท า
ฐานข้อมูลการ
เผยแพร่ผลงานชอง
นิสิตเก่า และ
คณาจารย์ให้นิสิต
ปัจจุบันรับทราบผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ 

มีฐานข้อมูลการ
เผยแพร่ผลงานของ
นิสิต และคณาจารย์ 
ท่ีเผยแพร่ในปี พ.ศ. 
2562 ประชาสัมพันธ์
ให้นิสิตปัจจุบันรับทราบ 

นิสิตปัจจุบันรับทราบ
ข้อมูลการเผยแพร่
ผลงานของนิสิต  
และคณาจารย์ของ
หลักสูตร ท่ีเผยแพร่ใน
ปี พ.ศ. 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 80 

16 เมษายน 
2563 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บหลักสูตร 
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ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐติิวรรณ  ศรีเจรญิ 

ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก  บุญญานาม 

ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์ 

 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ............................................................................................................................. ............ 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : .... ............................................................................................................................. ........ 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : .. .......................................................................... ............................................................. 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : . ............................................................................................................................. ........... 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน : ………………………………………………………………………………………… 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ............................................................................................................................. ............ 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน : ………………………………………………………………………………………… 
 

ประธานหลักสูตร : ............................................................................................................................. ............ 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 
 

เห็นชอบโดย : ...........................................................................................................( ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา) 
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 

เห็นชอบโดย : ...........................................................................................................(คณบดี)  
 

ลายเซ็น : ........................................................................วันที่รายงาน  : ………………………………………………………………………………………… 
 




	ปกรายงาน
	3.TQF7_MBE61 Sriracha update 27062562
	Scan2564-08-22_115039

