
 
  
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ประจ าปีการศึกษา 2562   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 



1 
 

รายงานผลการด าเนินการของ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562   วันที่รายงาน  20 พฤษภาคม  2563 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 

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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 

5 นางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2518 

รองศาสตราจารย์  

6 นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์ 
 

Ph.D. (Agricultural Economics) 
The Ohio State University, U.S.A., 2539 

รองศาสตราจารย์  

7 นายจีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 
 

Ph.D. (International Economoics) 
Cornell University, U.S.A., 2527 

อาจารย์  

8 นายพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 
 

D.A. (Economics), University of Miami, 
Florida, U.S.A., 2518 

อาจารย์  

9 นางสาวศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล Ph.D. (Economics) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 

อาจารย์  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 
 

 มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 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 2562 
  รหัสวิชา ช่ือวิชา อาจารยผ์ู้สอน ประสบการณ์วิจัย หมายเหต ุ
1 01110511 Managerial Economics I ดร.จรีศักดิ ์พงษ์พิษณุพิจิตร์ 

 
/   

2 01110512 Managerial Economics II รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
 

/   

3 01110532 International Business Economics ดร.ศิริขวัญ เจริญวิรยิะกุล  /   
4 01110541 Advanced Marketing Business 

Economics 
ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม  
ดร.สลลิาทิพย์ ทิพยไกสร 
และ ดร.ภาวัต  อุปถัมภ์เช้ือ 

/ 
/ 
/ 

  

5 01110542 International Marketing Business 
Economics 

ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
และ ผศ.ดร.อัควรรณ ์ แสงวิภาค 

/ 
/ 

  

6 01110591 Research Methods for Business 
Economics 

ดร.พิษณุวัฒน ์ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 
/ 

  

7 01110595 Independent Study ผศ.ดร.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
รศ.ศรีอร  สมบรูณทรัพย ์
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

8 01110596 Selected Topics in Business 
Economics 

ผศ.ดร.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
รศ.ศรีอร  สมบรูณทรัพย ์
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

9 01110597 Seminar ผศ.ดร.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
รศ.ศรีอร  สมบรูณทรัพย ์
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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ภาคปลาย   ปีการศึกษา 2562 
  รหัสวิชา ช่ือวิชา อาจารยผ์ู้สอน ประสบการณ์วิจัย หมายเหต ุ
1 01110531 Advanced Financial Business 

Economics 
ผศ.ดร.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์ /   

2 01110551 Business Economics of Project 
Analysis and Evaluation 

ผศ.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์  
และ ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 

  

3 01110553 Advanced Business Economics 
Policies 

ดร.จรีศักดิ ์พงษ์พิษณุพิจิตร์ /   

4 01110595 Independent Study ดร.ศิริขวัญ เจริญวิรยิะกุล  
ผศ.ดร.ฆนัทนันท ์ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
รศ.ศรีอร  สมบรูณทรัพย ์
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

5 01110597 Seminar ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล  
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์  
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
รศ.ศรีอร  สมบรูณทรัพย ์
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

  

        
 

  
 
 

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 ผศ.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 
2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน   
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2562 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%), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน (75.0%) 
 

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

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      การศึกษา 2562 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  
เพิม่จ 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 (33.34%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  
       (33.33%) และอาจารย์ 3 คน (33.33%) 
 
     1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ * 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     2. รศ.ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ* 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Dr.sc.agr.  
         (Economics and Social Sciences in The Agri-Food Sector) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 
      3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์* 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      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 2562 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 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน: ปริญญาเอก 7 คน (87.50%), ปริญญาโท 1 คน (12.50%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: รองศาสตราจารย์ 1 คน (12.50%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน  
       (50.00%) อาจารย์ 3 คน (37.50%) 
 

     1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     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. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     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 2562 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 2 คน ดังน้ี 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนพิเศษ: ปริญญาเอก 2 คน (100.00%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: อาจารย์พิเศษ 2 คน (100.00%) 
 1.  ดร.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร    
      คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
      ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์พิเศษ 
      สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร. 2561. เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โจทย์ใหม่ทาง
การตลาด. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(2), 294-302 
2.  ดร.ภาวัต  อุปถัมภ์เชื้อ 

คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์พิเศษ 
 นิชาพัฒน์ จิรธรพิพัฒน์, กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร และ ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ. 2559. ปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของสินค้าประเภทเบียร์กรณีศึกษาผู้บริโภคเบียร์อาซาฮีใน
เขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ , (563 – 573). 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 

 ศรายุทธ์ ทัดศรี, ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ และ ตรีทิพ บุญแย้ม. 2563. ปัจจัยการก ากับ
กิจการท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจดนตรีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 
7(1) 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศึกษา) 

     ตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ก าหนด และเป็นอาจารย์ท่ีขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงทุกท่านมี
ความรู้ความช านาญในหัวข้อท่ีให้ค าปรึกษา และมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการตามเกณฑ์
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ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       2. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
       3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
       4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก แต่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
       5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
       6. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) (บัณฑิตศึกษา) 

     ตลอดปีการศึกษา 2562 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  6 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       2. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
       3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
       4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก แต่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
       5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
       6. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล 
 

8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
(บัณฑิตศึกษา) 

      ตลอดปีการศึกษา 2562 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. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
  2. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
  3. ผศ.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. รศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสด์ิ 
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9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
แสดงรายละเอียดในหน้า 27-30 

10 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

     ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจ านวน 6 คน  
มีข้อมูลภาระงานดังตารางด้านล่าง 
 

ล าดับ 
จ านวนนิสิตในแผนการเรียน 

หมายเหตุ 
ชื่อ ก แบบ ก 2 แผน ข 

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

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม: 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตระดับ

ปริญญาโทตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี           
- 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 2562 มีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์          
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจ านวน 6 คน มีข้อมูลผลงานวิจัยดังตารางด้านล่าง 
 

ล าดับ ชื่อ มีผลงานตีพมิพ์ในรอบ 5 ปี หมายเหตุ 

1 ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
 

/  

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

ก าหนด 
     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 และใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จนถึงปัจจุบัน และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 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 

 

หมวดที ่2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

  4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         การจัดตั้งระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์เพิ่มในกรณีท่ีมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ลาศึกษาต่อ เกษียณอายุ หรือหมดสัญญาจ้าง ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรมีความ
ต่อเน่ือง ราบรื่น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีกระบวนการในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เสนอให้คณะรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเสนอในท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะ  

2. คณะมีขั้นตอนการรับอาจารย์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

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

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์
ของ สกอ.ไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ 

5. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ าหลักสูตร และให้ความ
เห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา มก. ท่ีประชุมคณบดี และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามล าดับ และแจ้งให้ อว. รับทราบ 

6. ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกครั้ง มีการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ อว. 

- การประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรได้ใช้เครื่องมือ 3 แบบในการประเมิน 

กระบวนการบริหารอาจารย์ ได้แก่ 
 

1. การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการท่ีใช้อยู่แต่เดิมว่า
พบปัญหา และอุปสรรคอะไรในการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ในท่ีประชุมทุกครั้ง 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์  โดยให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงมีประเด็นครอบคลุมเรื่องการพิจารณารับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และการมีกลไล และ
กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. ไลน์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

จัดต้ังไลน์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สามารถสื่อสารปัญหา 
และเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรด้านต่างๆ ให้กับทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น ากลับมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
- การปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 

         หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนกระท่ังได้
กระบวนการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังน้ี 
 

- ปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการท่ี 4 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจากพบปัญหาคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีเสนอให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ . เมื่อเรื่องเข้ามาในท่ีประชุม
กรรมการประจ าคณะท าให้ต้องใช้เวลาในการเสนออาจารย์ท่านใหม่เข้าไปใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป ทางหลักสูตร
จึงปรับกระบวนการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติก่อนและเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ ผลจากการปรับปรุงดังกล่าวท าให้กระบวนการน าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไปยังกรรมการประจ าคณะใช้เวลาลดลงอย่างมากเน่ืองจากไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปกลับมาเพื่อให้พิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีเสนอชื่อเข้ามาใหม่หลายครั้ง 

- ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯ ได้เพ่ิมกระบวนการท่ี 3 เนื่องจากพบปัญหาข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ท่ีหลักสูตรรวบรวมไว้ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทางหลักสูตรจึงได้เพิ่มกระบวนการ การประกาศแจ้งอาจารย์ในภาควิชาฯ ถึงเกณฑ์ข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน และ
คุณวุฒิของตนเองเทียบกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และเพื่อให้ได้ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวท าให้ทางหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียน ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล เป็นอาจารย์บัณฑิต
วิทยาลัย จากอาจารย์ในภาควิชาฯ จ านวน 2 คนท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจารย์ท่ีไม่
สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่มีข้อสงสัยโต้แย้งเน่ืองจากผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมีการประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
นอกจากน้ี ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ยังได้รับอนุมัติให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา มก. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 14 มี.ค. 2562 ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.306/1191 ลว 21 ก.พ. 
2562 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปอีกด้วย 

- ปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการท่ี 6 เน่ืองจากพบว่า รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ จะขาด
คุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี 2563 จากการท่ีผลงานทางวิชาการหมดอายุ หลักสูตรจึงเพิ่ม
กระบวนการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรของ อว.ทุกครั้งท่ีมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการผลิตผลงานเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ตลอดเวลาท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตรอยู่ได้ทันเวลา ผลของการปรับปรุงเพิ่มเติมกระบวนการดังกล่าวท าให้ รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ สามารถ
ผลิตผลงานตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2562 ได้ 2 ผลงาน และจะตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2563 อีก 1 ผลงาน รวมมีผลงาน
ท้ังสิ้น 3 ผลงานในรอบ 5 ปีตามเกณฑ์ อว. 
 

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อก าหนดคุณสมบัติท้ัง
ทางด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยระบบ
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ในปี 2562 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้บุคลากรตามคุณสมบัติท่ีก 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 พิจารณาถึงคณุสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถจะเป็นอาจารย์ประจ 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. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษปีละ 1 ครั้ง และแจ้งเตือนเพื่อให้อาจารย์ทุกท่าน
สามารถรักษา หรือเพิ่มเติมคุณสมบัติของตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ได ้

7. หลังการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง จะมีการจัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษา
นิสิต เทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์แบบไม่เป็นทางการ 
 

- การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
             ในการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ทางหลักสูตรได้ใช้เครื่องมือ 3 แบบในการประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ ได้แก่ 

1. การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร
อาจารย์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีจุดท่ีสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ในท่ีประชุมทุกครั้ง  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงมีประเด็นครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังน้ี ด้านการจัดท า
นโยบายการบริหารงานในระยะยาว ด้านการจัดท าแผนการบริหารงานในระยะยาว ด้านการจัดท ากิจการรมการ
บริหารงานในระยะยาว ด้านการรายงานผลการด าเนินการท ากิจกรรม ด้านอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และด้านการประเมินอัตราก าลังอาจารย์กับจ านวนนิสิต 

3. ไลน์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สามารถเสนอแนวทาง
ปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ รวมถึงใช้สื่อสารปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารหลักสูตรให้กับทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย 

  
- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 

         หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนกระท่ังได้กระบวน
การท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังน้ี 

- ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการท่ี 4 เข้ามาหลังจากท่ีได้มีการประเมินแล้วพบว่ากระบวนการรับ
สมัครเดิมท่ีก าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณวิฒปริญญาเอกน้ันไม่สามารถกระท าได้ ท าให้สามารถรับสมัครและบรรจุ 
อ.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ได้ 1 อัตรา โดยปัจจุบัน ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ก็ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
แล้ว และด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการท่ี 5 ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 การจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทางโครงการปริญญา
โท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ต้ังงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีละ 300,000 บาท เพื่อให้ทางหลักสูตรฯ สามารถเร่งรัดกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ผลจากการปรับปรุงท าให้ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ และ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
สามารถขอทุนท าวิจัยในปีการศึกษา 2561 และส่งงานวิจัยดังกล่าวขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในช่วงปลายปี 2561 
ได้ นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2562 ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ยังขอสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการน้ีเพื่อเตรียม
ผลงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะเวลาการ
วิจัย 6 เดือนอีกด้วย 

- ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการท่ี 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. เน่ืองจากในปี 2561 พบว่า ผลงานของ ดร.นรารัก บุญญานาม ก าลังจะหมด
รอบระยะเวลาตามเกณฑ์ของ อว. ท าให้สามารถแจ้งเตือน ดร.นรารัก บุญญานาม ให้เร่งท าผลงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ได้  

- ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการท่ี 7 เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การให้ค าปรึกษานิสิต เทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องการการพัฒนาอาจารย์ หลังจากการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีการจัดประชุมเป็นประจ าเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านต่างๆ ผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวท าให้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คนได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒน
รังสรรค์ และ ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 100  

 - การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจ าเพื่อมาทดแทน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด
ดังน้ี 

1. ให้อาจารย์ประจ าแต่ละท่านวางแผนพัฒนาตนเองท้ังคุณวุฒิและการขอต าแหน่งทางวิชาการในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
และเสนอต่อภาควิชา 

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

ทุกสิ้นภาคการศึกษา ต่อภาควิชาฯ และคณะกรรมการประจ าคณะตามล าดับ 
4. ให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังจากจบการศึกษา เสนอแผนในการท าผลงานทางวิชาการต่อ

ภาควิชาฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ อว. 
5. ให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังจากจบการศึกษาเข้ามาสังเกตการเรียนการสอนในวิชา

สัมมนา และสังเกตการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อท่ีสนใจ และให้ค าปรึกษากับนิสิตใน
เบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก 

6. ภาควิชามีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยและการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

7. เมื่อมีอาจารย์ใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตรใหม่ ชี้แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทราบภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ท่ีผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาท 
ภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8. จัดหาเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสุตร กฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

9. มีการบรรจุงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเอาไว้ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อปรับขึ้น
เงินเดือน ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีมีก าลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
- การประเมินกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
          ในการประเมินกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้ใช้การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันว่าพบปัญหา และอุปสรรคอะไรในการ
ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการใหม่ในท่ีประชุมทุกครั้ง  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- การปรับปรุงกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
          หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนกระท่ัง
ได้กระบวนการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังน้ี 

- ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการท่ี 5 ท่ีให้อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกใหม่แต่ยังไม่มีผลงานวิชาการ
เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา และสังเกตการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระใน
หัวข้อท่ีสนใจ และให้ค าปรึกษากับนิสิตในเบื้องต้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ส่งผลให้สามารถเร่งรัดอาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกใหม่ จ านวน 3 คน ให้มีประสบการณ์
ในการให้ค าปรึกษานิสิตและท าผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ และสามารถขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ท่านเดิมท่ี
เกษียณอายุได้ ได้แก่ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ดร.นรารัก บุญญานาม และ ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ในปีการศึกษา 
2559, 2560 และ 2561 ตามล าดับ  

- ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีมติให้คงกระบวนการเดิมท่ีใช้ในปี 2558 เอาไว้เน่ืองจากประเมินกระบวนการ
ดังกล่าวแล้วพบว่าท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีเน่ืองจากปี 2559 เกิดผลลัพธ์ท่ีอาจารย์ใหม่สามารถเข้ามาแทนอาจารย์ท่าน
เดิมท่ีเกษียณอายุได้อย่างรวดเร็ว (ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์) 

- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการท่ี 7 เน่ืองจากพบว่ากระบวนการเตียมการส าหรับอาจารย์ใหม่เดิม
ยังไม่ครอบคลุมในด้านการบริหารหลักสูตรกรณีเมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เข้ามาร่วมบริหารงาน 
การบริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกันใหม่ แต่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับหลักสูตร และภาระหน้าท่ีของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ได้แก่ ดร.นรารัก 
บุญญานาม และ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล สามารถรับช่วงต่องานในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

- ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการท่ี 8 การจัดหาเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสุตร กฎระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
เน่ืองจากพบว่าการปฐมนิเทศชี้แจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ อาจารย์ใหม่ยังขาดความแม่นย าในรายละเอียดของหลักสุตร กฎระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลจากการจัดหาเอกสารให้กับอาจารย์ใหม่ดังกล่าว 
ส่งผลให้อาจารย์ใหม่สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วจากเอกสารท่ีทางหลักสูตรจัดหาให้ 

- ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการท่ี 9 เน่ืองจากพบว่า ในระยะหลังพบว่า อาจารย์ประจ าขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้เข้าเกณฑ์ท่ีจะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเริ่มมีอายุมากขึ้น และมีความประสงค์จะเกษียณอายุในระยะเวลา 2-3 ปี จึงได้ปรับ
เพิ่มกระบวนการประเมินผลการท างานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความดี
ความชอบปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจูงใจให้กับอาจารย์ใหม่ในคณะฯ เร่งพัฒนา
ตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผลการปรับปรุงดังกล่าว ท าให้ในปี
การศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา จ านวน 4 คน ได้แก่ อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน 
อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ อาจารย์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล และอาจารย์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข นอกจากนี้ยังมี
อาจารย์ประจ าอีก 2 คนยื่นขอประเมินการสอนเพื่อขอใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ดร.ศิริขวัญ 
เจริญวิริยะกุล และ อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองด ี
 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดให้มีกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่

คณาจารย์ โดยเฉพาะทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลซ่ึงจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
บริหารจัดการหลักสูตร ท้ังน้ีมีเป้าหมายให้อาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีกระบวนการดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการหารือร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อ
ก าหนดแผนและงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาความรู้และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

3. คณะฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีสารบรรณประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ 
ทุกโครงการให้กับคณาจารย์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4. อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการท าบันทึกผ่านภาควิชาฯ หรือตอบกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

บุคคลรวบรวมรายชื่อเสนอคณะฯ ผ่านภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ  
5. คณะฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการพร้อมค่าใช้จ่าย 

 

- การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
            ในการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทางหลักสูตรได้ใช้เครื่องมือ 3 แบบในการประเมินกระบวนการ
ดังกล่าว ได้แก่ 

1. การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีจุดท่ีสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ในท่ีประชุมทุกครั้ง  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงมีประเด็นครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังน้ี ด้าน
การวางแผนงบประมาณและการลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการก ากับดูแล
การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. และด้านการสนับสนุนให้
น าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของหลักสูตร 

3. ไลน์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สามารถเสนอแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น ให้กับทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

- การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนกระท่ังได้
กระบวนการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังน้ี 

- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการฝึกอบรมอาจารย์ โดยจัดโครงการอบรมเรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมและผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเป็น
อาจารย์ประจ าจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของตนเอง ท าให้อาจารย์ประจ าทุกคนสามารถท าแผนพัฒนา
ตนเองส่งภาควิชาฯ ได ้

- ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ตัดกระบวนการฝึกอบรมอาจารย์ท่ีเพิ่มขึ้นมาในปีการศึกษา 2560 ออกเน่ืองจาก
อาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ีในปี 2560 แล้ว และในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ร่วมกับภาควิชาฯ และคณะฯ ออกระเบียบหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ และเกณฑ์
การมอบเงินรางวัลส าหรับผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตัวเองให้
อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี 2 ในระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยผลจาการปรับปรุงดังกล่าวท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมต่างๆ และขอสนับสนุนทุนท าวิจัย ตลอดจนน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานอย่างสม่ าเสมอมากขึ้น (ดูผลลัพธ์จาก
ในหัวข้อถัดไป: ผลจากการปรับปรุงท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม) 

- ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการ 3, 4 และ 5 เน่ืองจากพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า มีการเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ น้ อย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับอาจารย์ในการพิจารณาโครงการอบรมต่างๆ เพื่อขอเข้าร่วม ส่งผลให้
อาจารย์เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ (ดูผลลัพธ์ในหัวข้อถัดไป) 

ผลจากการปรับปรุงท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ในรอบปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงได้รับสนับสนุนทุนจากคณะฯ ภาควิชาฯ และ
โครงการภาคพิเศษ ในการท าโครงการวิจัยและผลิตผลงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
ปีการศึกษา 2560: 
- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้าง

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

- รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The Vulnerability Assessment 
of Rural Farm Household in Thailand” ในการประชุม International Conference on Modern Tendency in 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
Social Science, Humanuties, Economy and Business Management ระหว่ า ง วั น ท่ี  2-3 พฤษภาคม 2561 
ประเทศสิงคโปร์  

- 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.นรารัก บุญญานาม สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปีการศึกษา 2561: 

- ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
การลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ” ภายใต้โครงการทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระยะเวลาการวิจัย 6 เดือน 

- 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 “การพัฒนาความรู้
ด้านตลาดทุน” 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 

- ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรื่อง Agricultural Zoning and 
Policy Conflict: Thailand’s Experience ในหนังสือ  Land Use-Assessing the Past, Envisioning the Future. 
เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ Intechopen ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนมีนาคม 2562 และได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วม
อบรมโครงการ “การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO: Program Learning Outcome)” วันท่ี 8 มกราคม 
2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- 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  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการ “วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (EFA & CFA) การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (LISREL)” วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ 

ปีการศึกษา 2562: 
- ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้เข้าร่วมการ

อบรมการใช้งานระบบการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 
- รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมน าเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ Sricharoen, T. 

(2020) . Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand. Conference chair of 2020 the 5th 
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International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2 0 2 0 )  in Ritsumeikan University, 
Osaka, Japan.  January 10 to 12, 2020. นอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันท่ี 17 มกราคม 2563 และวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โครงการฝึกอบรมโครงการ Startup fundarising วันท่ี 23-24สิงหาคม 
2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Place by Facebook วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน วันท่ี  7 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อ
ออนไลน์กับการสอน วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

      -    ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ GIS Data Formats, Design and Quality วันท่ี 1-30 เมษายน  
           2562 กับ University of California  ทาง https://www.coursera.org/learn/gis-data  

- ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้เข้าร่วมอบรม 
โครงการ VBA Macros in Microsoft Excel วันท่ี 18-20 กันยายน 2562 กับ www.VBA-Excel.com  

 

ท้ังน้ีจะเห็นว่าผลจากการปรับปรุงกระบวนการมาอย่างต่อเน่ืองท าให้ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองจนสามารถมีต าแหน่งทางวิชาการครบทุกคน 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

รายละเอียด จ านวนอาจารย์ 
คุณวุฒิของอาจารย์ ตร ี - 

โท - 
เอก 4 
รวม 4 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 100% 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ อ. - 

ผศ. 3 
รศ. 1 
ศ. - 
รวม 4 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จ านวนอาจารย์ทั้งหมด) 100% 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในปี พ.ศ. 2562 แยกตามประเภทมีดังนี้ 
 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 6 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) - 
วารสารระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) - 
วารสาร TCI1 (0.80) 3 
วารสารนานาชาติ (1.00) 2 

 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 

การประชุมระดับชาติ (0.20) 6 1.20 
การประชุมนานาชาติ (0.40) - - 
วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) - - 
วารสาร TCI 1 (0.80) 3 2.40 
วารสารนานาชาติ (1.00) 2 2.00 

รวม 11 5.60 
 ค านวน ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (5.60/4) ) X 100 ร้อยละ 140 
คะแนนที่ได้ (140/40) X 5 = 17.50 คะแนน = 5 
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โดยมีรายละเอียดผลงานของอาจารย์แต่ละท่านดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 พีรพรหม ศิริธนศักดิ์ และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. 2562. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย. ในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 14 (121-128). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.20 

2 อภิชาติ วิมลมงคลพร และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. 2562. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
เครื่องล้างบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน บริษัท เอ ประเทศไทย จ ากัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งท่ี 6 (2577-2586). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.20 

 
 

   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 Sricharoen T. 2019. Vulnerability to poverty of rural farm households in Thailand. 

Asian Review, 32(3), 2019, pp. 3–38. 
วารสาร 
TCI1 

0.80 

2 Sricharoen T. 2019. Comparative migration studies of Burmese, Cambodian and 
Laotian migrants in Thailand: Multivariate approach. Journal of Economics and 
International Finance, 11(7), pp. 68-84. 

วารสาร
นานาชาติ 

1.00 

3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 ชลชัย โพธิสุนทร และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2562. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความถี่ในการใช้บริการระบบ

พร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 14(1), 119-138. 

วารสาร 
TCI 1 

0.80 

2 นิศารัตน์ ชยันต์นคร และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2562. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงิน
ฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง. 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30(3), 98-109. 

วารสาร 
TCI 1 

0.80 

3 จุฑามาศ บุญกระเตื้อง ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2562. ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้พร้อมเพย์คิวอาร์โค้ดของลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด
นครราชสีมา. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  ครั้งท่ี 14 (630-637). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.20 

4 ชุติมา ยืนยง ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2562. อุปสงค์การส่งออกรถกระบะ
ของไทยไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญ. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 14 (165-
172). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.20 

5 ณัชชา จึงประเสริฐ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2562. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกดื่มเบียร์ช้างคลาสสิกของผู้บริโภค: กรณีศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 14 (48-55). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.20 

    
4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
 ผลงานทางวิชาการในปี 2562 ประเภท น้ าหนัก 
1 ณัฏฐญา แซ่ยิบ นรารัก บุญญานาม และนวลพรรณ ไม้ทองดี. 2562. อัตราภาษีท่ีเหมาะสม

ของเบียร์ในประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 14 (40-47). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม
ระดับชาติ 

0.20 

2. Boonyanam, N. 2019. Agricultural Zoning and Policy Conflict: Thailand’s 
Experience. In Luís Carlos Loures (Ed.), Land Use - Assessing the Past, 
Envisioning the Future. United Kingdom: IntechOpen. 

Book 
chapter 
นานาชาติ 

1 
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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) 

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 

2562 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
4. ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 

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

4 - 100.00 

       
        
 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 
 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2560 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.83 4.67 4.92 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.75 4.35 4.55 
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.58 4.38 4.85 
รวมเฉลี่ย 4.72 4.46 4.77 
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หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 77 64 8 7 2 2 
2558  63 62 9 5 4 
2559   40 37 4 4 
2560    35 32 2 
2561     36 30 
2562      24 

 
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 
2558 2559 2560 2561 2562 

2557 77 56 1 2 1 - 
2558 63  53 3 - - 
2559 40   32 1 - 
2560 35    30 - 
2561 36     29 
2562 24      

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 โดยปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลเปิดสอน ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 
2562 ( 3 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2562) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ( 15 ก.ค. – 25 พ.ย. 2562) และภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (9 ธ.ค. 2562 
– 16 เม.ย. 2563) ส่งผลให้จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปี ไม่ตรงกับตามรุ่นของปีที่รับเข้า เนื่องจากแผนการเรียนก าหนดให้
นิสิตจบ ในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาตามแผนท่ีจบ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต - กระบวนการและผลการด าเนินงานการรับนิสิต 

กระบวนการ 
หลักสูตรได้ก าหนดรับนิสิตปีละ 40 คน โดยในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการรับนิสิต ดังน้ี (มีการปรับปรุง

กระบวนการท่ี 1 จากปีการศึกษา 2561) 
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่วงก่อนเปิดรับสมัครเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และต่อเนื่องไปจนถึงวันสุดท้ายของการ

รับสมัคร โดยในปีน้ีได้มีการเพิ่มกระบวนในการประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อขอให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร
ในสื่อออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ ส่วนนิสิตปัจจุบันได้ขอความร่วมมือให้มีการแชร์ข้อมูลการ
เปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและการ post ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน 
กิจกรรมศึกษาดูงาน แบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมด้วย 

2. จัดเตรียมชุดใบสมัครและเอกสารประกอบท่ีส าคัญ 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับสมัครซ่ึงมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเงื่อนไขของ

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

ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
7. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าไป

พิจารณาร่วมกัน เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษา 
8. ในกรณีท่ีจ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จะขออนุมัติเปิดรับสมัครในรอบท่ี 2 โดยมีขึ้น

ตอนเพิม่เติมดังนี ้
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งไปท่ีประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ในสังกัด

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 
- ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา น าวาระ

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเปิดรับ
สมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอเปิดรับสมัครนิสิตเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 ไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุมเพ่ือสรุปปัญหาต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน

ของการรับสมัครนิสิต 
การประเมินกระบวนการ 
ส าหรับการรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

ร่วมประชุมเพ่ือสรุปปัญหาต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา แล้วพบปัญหาดังนี้ 
ปัญหาท่ี 1: จ านวนของผู้ท่ีมาซ้ือใบสมัครยังคงต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี 40 คน  
ปัญหาท่ี 2: หลังจากที่จัดสอบสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ท่ีผ่านสอบสัมภาษณ์แต่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวส่วนหน่ึง โดยจากการ

โทรสอบถามผู้ท่ีสละสิทธิ์ให้ข้อมูลว่าติดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนต าแหน่งงาน ย้ายท่ีท างาน และติดปัญหาส่วนตัวจึงยังไม่พร้อมท่ี
จะมาเรียนในปีการศึกษาน้ี  

ซ่ึงจากปัญหาท้ัง 2 ประการท าให้ได้ยอดนิสิตท่ีมารายงานตัวเข้าศึกษารวมท้ังสิ้น 12 คน ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้
จ านวน 40 คน ดังน้ันจึงมีเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 และจากการสอบถามข้อมูลจากนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาใน
รอบแรกพบว่าส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรจากทางเพจ facebook และค าแนะน าจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ี
ก าลังศึกษา 

การปรับปรุงกระบวนการ 
 ส าหรับการรับสมัครนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในรอบท่ี 2 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 1 โดยได้มีการเพิ่ม

กระบวนในการประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อขอให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ ส่วนนิสิตปัจจุบันได้ขอความร่วมมือให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและการ post ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงาน แบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมด้วย 

ผลจากการปรับปรุง ท าให้ได้จ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนท้ังสิ้น 24 คน 
ส าหรับการรับสมัครนิสิตท่ีจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 1 ในการประชาสัมพันธ์โดย

ได้มีการจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปอาจารย์และนิสิตแต่ละคน แล้วให้อาจารย์และนิสิตเขียนข้อความแนะน า/ความรู้สึกท่ีมีต่อ
หลักสูตร แล้วน ามาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ facebook ของทางหลักสูตร ซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการในการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดยอดการแชร์มากกว่าปีท่ีผ่านมา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 -  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี (มีการปรับปรุงเพิ่มกระบวนการท่ี 5 จากปี
การศึกษา 2561) 
1. มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ระเบียบและข้อบังคับ และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์แก่นิสิต รวมท้ังมีการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี เพื่อแนะน า
การเตรียมตัวในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ  

2. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการให้ค าแนะน าและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนและการปรับตัวให้กับนิสิตใหม่ และส่วนท่ีสองจะเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อ
ละลายพฤติกรรม ท าให้นิสิตใหม่รู้จักกันมากขึ้น รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม  

3. จัดกิจกรรมจุดเทียนปัญญา เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นิสิตใหม่  
4. หลักสูตรก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 

และวิชาการเงิน โดยมีชั่วโมงเรียนวิชาละ 21 ชั่วโมง โดยวิชาปรับพ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มห
ภาค จะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษาแรก วิชาละ 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นพื้นฐาน
ของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา
แรก ส่วนปรับพื้นฐานวิชาการเงินจะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคปลาย ปีการศึกษาแรกเน่ืองจากเป็นพื้นฐาน
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษาแรก 

5. ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2  

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ มา 

ช่วงภาคการศึกษาแรกจะมีอัตราการลาออกของนิสิตมากท่ีสุด โดยเหตุผลส่วนหน่ึงมาจากการท่ีนิสิตรู้สึกว่าเน้ือหาท่ีเรียน
ค่อนข้างยาก และจากการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับตัวแทนของนิสิต พบว่านิสิตอยากให้มีการจัด
สอนทบทวนให้ก่อนสอบส าหรับ 2 วิชาแรก เน่ืองจากเน้ือหาวิชาค่อนข้างยากและหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ block 
course สัปดาห์ละ 7.5 ชั่วโมง และนิสิตส่วนใหญ่ท างานควบคู่ไปกับการเรียนต่อ เว้นว่างจากการเรียนไปหลายปี ท าให้ยัง
ปรับตัวไม่ค่อยได้ 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มการสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและ

ปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ซ่ึงเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร โดยอาจารย์ท่ี
สอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์ประจ าวิชา 

ผลจากการปรับปรุง 
นิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ท้ัง 24 คนมีอัตราการคงอยู่จนจบปีการศึกษาแรก 100% (เป็นรุ่นแรกที่ไม่มีการ

ลาออก หรือพ้นสภาพนิสิตเลย) 
3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

-  การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดบัปริญญาตรี (ไม่มี) 
 
-  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสติส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

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

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบ
ว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญและ

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 “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” 
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตในแต่ละ
กลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไปตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการการตรวจสอบผลงานของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนน า
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท่ีสามารถสืบค้นได้ โดยใน
กระบวนการน้ีจะมีการแต่งตั้ง peer review จ านวน 2 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ของผลงานท่ีพิจารณา เพื่อพิจารณาผลงานท่ีจะเผยแพร่  

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

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน 

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

การประเมินกระบวนการ 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ

ให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพงานวิชาการ โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ ส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ประกอบกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ท้ังหมดเป็นนิสิตแผน ข ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึง
ได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการที่ผ่านมา ซ่ึงพบว่าควรจะตัดกระบวนการที่ 12 ออกเน่ืองจากการเผยแพร่ผลงาน
ของนิสิตผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของสภาฯ ท่ีกล่าวไปข้างต้น และเพื่อเป็น
การเพิ่มคุณภาพให้กับงานของนิสิตแผน ข จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 8 จากของเดิมท่ีเน้นไปท่ีนิสิตแผน ก เพียงอย่าง
เดียวตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. เป็นการให้นิสิตแผน ข ทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมี
กรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบ
ค าถามทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ใหม่ของสภาฯ  

นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2562 ยังมีการเพิ่มกระบวนการท่ี 15 หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ใน
กรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม่เป็นดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

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

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบ
ว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไป

ด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อ
ทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วน
นิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการ
น าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” 
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไปตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่นิสิต ในกรณี
ท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถรับส่งให้นิสิตจากท่ีวิทยา
เขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน 

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

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการ
สรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ี
ผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 

 

      และจากการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษามา
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะอัตราการจบของ
นิสิตสูงขึ้น โดย 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 44 คน จากจ านวน 75 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.67 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 56 คน จากจ านวน 64 คน 

คิดเป็นร้อยละ 87.50 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 52 คน จากจ านวน 62 คน 

คิดเป็นร้อยละ 83.87 
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 32 คน จากจ านวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน จากจ านวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.75  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- ปีการศึกษา 2562 คาดการณ์ว่าจะมีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 29 คน 

จากจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
 

   นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง
โดย 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 57 คน 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 34 คน 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 27 คน  
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 14 คน 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 9 คน 
- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 8 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) 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน (แผน ก 3 คน แผน ข 2 คน) และ TCI 

2 จ านวน 1 คน (แผน ข)  (นิสิต 32 คน) 
- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน (แผน ข ท้ังหมด) (นิสิต 30 คน) 

 

-  การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กระบวนการเดิมของปีการศึกษา 2561 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของนิสิตแต่ละรุ่น

เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึงประกอบไปด้วย  

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

2. ประธานรุ่นหารือกับเพื่อนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะช่วย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะพัฒนา ศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ (ถ้ามี) 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันหาเวทีสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ี

เป็นกระแสของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเด็นใหม่  ๆ เช่น เช่น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เป็นต้น  

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2562 

จากการประเมินกระบวนการพบว่า เกี่ยวกับการพัฒนาในประเด็นท่ีเป็นกระแสของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเด็น
ใหม่ ๆ เช่น เช่น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) นอกจากการหาเวที
สัมมนาหรือกิจกรรมภายนอกแล้ว ทางหลักสูตรสามารถสอดแทรกกิจกรรมในประเด็น เหล่าน้ี ภายในชั้นเรียนได้ส าหรับบาง
รายวิชา ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของนิสิตแต่ละรุ่น
เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึงประกอบไปด้วย  

1) C1: Collaboration การร่วมมือร่วมใจ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2) C2: Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 
3) C3: Communication การสื่อสารติดต่อ 
4) C4: Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 

2. ประธานรุ่นหารือกับเพื่อนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะช่วย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ (ถ้ามี) 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันหาเวทีสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ี

เป็นกระแสของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในประเด็นใหม่ ๆ เช่น เช่น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ( Digital Economy) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เป็นต้น  

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาการน าเทคโนโลยีและสื่อการ
สอนท่ีสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มาบูรณาการในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ
รายวิชา เช่น เทคนิคการสอน การมอบหมายงาน การสอบวัดผล การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับนิสิตท่ียังไม่มีความรู้และความช านาญในทักษะดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 

 

    ในปีการศึกษา 2562 ได้มกีารแนะน านิสิตเกี่ยวกับการใช้ Google Sheet, Google Form หรือ Google Doc ในการ
ท างานกลุ่มในรายวิชา 1110591 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้การประสานงานและท างานร่วมกันเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในไฟล์เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และเห็น
ข้อมูลพร้อม ๆ กัน ซ่ึงได้รับผลการตอบรับท่ีดีจากนิสิต ซ่ึงมีนิสิตจ านวนมากที่ยังไม่ทราบว่าสามารถใช้วิธีน้ีได้ โดยนิสิตจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นรวมถึงการท างานของตนเอง 
    ในขณะเดียวกัน หลักสูตรฯ ยังคงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนิสิต โดยมีโครงการต่อเนื่อง ดังน้ี   

- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนิสิตแต่ละรุ่น และบุคลากรของโครงการ (C1, C3) 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยแบบจ าลองโลจิต” โดย ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒน

รังสรรค์ (C4) 
- ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการต่างๆ ในวิทยาเขตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์อื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ (C1, C2) 
นอกจากนั้น ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตในหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับพัฒนา
ธุรกิจ (Design Thinking for Business Innovation” จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ 
ท่ี 14 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. (C2, C4) ซ่ึงประเด็นท่ีได้จากการโครงการสัมมนาน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตท่ีเข้า
ร่วมโครงการในการคิดวิเคราะห์นอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวถูกเลื่อนออกไป
อย่างไม่มกี าหนด 

3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นิสิต 

-  อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา จ านวนรับเช้า 

(1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา 2562 (3) 2560 2561 2562 
2559 40 32   4 
2560 35  30  3 
2561 36   30 6 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 =  82.88     
                                  (1) 
อัตราการคงอยู่  = (1)-(3) x100 = 88.29 
                          (1)                      
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรยังคงมีนิสิตตกค้าง ซ่ึงเป็นนิสิตชั้นปี  3 และชั้นปี 4 อยู่บ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส าหรับสาเหตุการตกค้างเป็นผลมาจากนิสิตมีภาระงานประจ า ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท า หรืออาจมี
การย้ายงาน หรืออาจมีปัญหาส่วนตัว ในขณะท่ีอัตราการคงอยู่ของนิสิตชั้นปี 2 เป็นนิสิตท่ีอยู่ระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     -  ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต (ชั้นปีสุดท้าย) 
 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2560 

1. การรับนิสิต 4.47 4.59 4.25 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.55 4.56 4.45 
3. การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 4.67 4.55 4.61 
4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 4.53 4.63 4.20 

รวมเฉลี่ย 4.56 4.58 4.37 
 

-  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
ถึงแม้นว่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมจะมีค่าลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตยังอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นิสิตท่ีในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2560 อยู่เพียงด้านเดียว ดังน้ันในปีการศึกษา 
2562 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม การดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต จนมีคะแนนความพึงพอใจในด้านน้ีสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าและเป็นด้านท่ีมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุด อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรจะยังคงพยายามพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการในด้านต่างๆ ต่อไปเพื่อให้นิสิตในรุ่น
ต่อๆ ไปเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด 

 
-  ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรแล้วประมาณ 9 เดือน และมีการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับตัวแทนของนิสิต นิสิตได้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกันว่านอกจากการจัดสอนปรับพื้นฐานในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้วนิสิตอยากให้มี
การจัดสอนทบทวนให้ก่อนสอบส าหรับ 2 วิชาแรก เน่ืองจากเน้ือหาวิชาค่อนข้างยากและหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ 
block course สัปดาห์ละ 7.5 ชั่วโมง และนิสิตส่วนใหญ่ท างานควบคู่ไปกับการเรียนต่อ เว้นว่างจากการเรียนไปหลายปี ท าให้
ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หารือกันและได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการ
เพิ่มการสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การ
จัดการ 2 ซ่ึงเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร โดยอาจารย์ท่ีสอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์ประจ าวิชา  

ส าหรับปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรก็ยังคงมีการจัดมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 
เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา และมีการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยให้นิสิตแต่ละ
คนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของหลักสูตร และสิง่ท่ีอยากให้ทางหลักสูตรมีการปรับปรุง โดยนิสิตส่วนใหญ่ได้มีการ
กล่าวถึงการจัดสอนทบทวนใน 2 วิชาแรกว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมากอยากให้ทางหลักสูตรคงไว้ และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับด้านกายภาพและคุรุภัณฑ์ท่ีค่อนข้างเก่า ซ่ึงทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หารือกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ เพื่อขออนุมัติน าเงินสะสมของโครงการฯ มาใช้ในการปรับปรุงทางด้านกายภาพ ซ่ึง ณ เดือนมีนาคมอยู่ระหว่าง
กระบวนการปรับแผนการใช้เงิน และคาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จในต้นปีการศึกษา 2563 

 
-  ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 

นิสิตที่จะจบการศึกษาในแต่ละรุ่นสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษาล่าสุดจากนิสิตจ านวนท้ังสิ้น 32 คน มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 
จ านวน 5 คน (นิสิตแผน ก 3 คน และนิสิตแผน ข 2 คน) TCI 2 จ านวน 1 คน (นิสิตแผน ข)   และมีนิสิตได้รับรางวัลผล
การศึกษาดีเด่นระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 คน  
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปี 2560              32 คน 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน              10 คน (31.25%) 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
1 คุณธรรม จริยธรรม 4.54 
2 ความรู้ 4.43 
3 ทักษะทางปัญญา 4.30 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.45 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.48 
 เฉลี่ย  4.44 

 
ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 31.25 ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมึความพึงพอใจต่อบัณฑิตอนู่
ในเกณฑ์ท่ีดี-ดีมากในทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ท่ีระดับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อนิสิตด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากท่ีสุด คือ ค่าเฉลี่ยน 4.54 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการนผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตของปีก่อนหน้ามาพิจารณา แล้ว
ทบทวนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้รายวิชาท่ีเปิดสอนมีการตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละด้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านท่ีมีผลการประเมินผุ้ใช้บัณฑิตท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางสรุปแยกตามประเภท 
ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 

วารสาร TCI 1 (0.80) 3 
วารสาร TCI 2 (0.60) - 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) - 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 10 
ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) 16 

หมายเหต:ุ ข้อมูลสรุปตามตารางขา้งล่าง 
 

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 
วารสาร TCI 1 (0.80) 3 2.40 
วารสาร TCI 2 (0.60) - - 
การประชุมระดับนานาชาติ (0.40) - - 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 10 2.00 
ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10) 16 1.60 

รวม 29 6.00 
 ค านวณ ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (6.00/30) X 100 20.00 % 
ค านวณคะแนนที่ได้ (20.00/40) X 5 2.50 คะแนน 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่  
ประเภทวารสาร 

ฉบับที่/ปีที่/เดือน/หน้า 

ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

1 5534750529 
น.ส.วราสา  ตันยาตพรชยั 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โรงเรียนอนุบาลสองภาษา ในอ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ีปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562  
หน้า 256-264 

วารสาร 
TCI 1 

0.80 

2 5934750062 
นายชลชัย  โพธิสุนทร 

ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้
บริการระบบพร้อมเพย์ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตพื้นที่อ าเภอเมืองชลบุร ี

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย ปีที่ 14 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 
2562 หน้า 119-138   

วารสาร 
TCI 1 

0.80 

3 6034750326 
นางนิศารัตน์ ชยันต์นคร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง. 

วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที ่30 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 98-109 

วารสาร 
TCI 1 

0.80 

 

ผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร ่
ประเภทประชุมวิชาการ 

ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

1 6034750067 
น.ส.จุฑามาศ บุญกระเต้ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้พร้อมเพย์คิว
อาร์โค้ดของลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดนครราชสีมา 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (630-637). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

2 6034750075 
น.ส. ชุติมา ยืนยง 

อุปสงค์การส่งออกรถกระบะของไทยไปยัง
ประเทศคู่ค้าส าคัญ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (165-172). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

3 6034750083 
น.ส. ณัชชา จึงประเสริฐ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มเบยีร์
ช้างคลาสสิกของผู้บริโภค: กรณีศึกษาใน
พื้นที่อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (48-55).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

4 6034750296 
น.ส.ณัฏฐญา  แซ่ยิบ 

อัตราภาษีที่เหมาะสมของเบียร์ใน 
ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (40-47).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

5 6034750105 
นายธนภัทร  ศุภการัง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างช าระหนีข้องลูกหนี้
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (505-513). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

6 6034750130 
น.ส.นุสรอ  บากา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิ
ของกองทุนรวมเลียนแบบดัชนหีุ้นนิคเคอิ 
225 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (159-164). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

7 6034750181 
นายพีรพรหม  ศิริธนศักดิ ์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบ
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟา้ส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (121-128). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

8 6034750369 
น.ส.รัตินารถ  โพธิ์ทอง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (474-481). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

9 6034750237 
นายศุภกาญจน ์ พุ่มจันทร์ 

การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษา: ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และญี่ปุ่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 (2130-2138). 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 

10 6034750270 
นายอภิชาต  วิมลมลคลพร 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
เครื่องล้างบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน บริษัท เอ 
ประเทศไทย จ ากัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 (2577-2586). 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

การประชุม 
ระดับชาติ 

0.20 
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ผลงานเผยแพร่ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
 

ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

*1 6034750024 
น.ส.กิตติยา  ขันอาสา 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนท า
สวนกล้วยไม้ในจังหวัดอุบลราชธานี 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*2 6034750091 
นายธนพนธ์  สุขเกษม 
 

การเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุน
ปรับปรุงถังเก็บน้ ามันของคลังน้ ามันศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*3 6034750121 
น.ส.ธิติมา  เมธาวรกุล 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้าง
อาคารจอดรถให้เช่า ใกล้บริเวณ ลุมพินี 
คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*4 6034750148 
น.ส.ประภาพร ปุจฉาการ 

ความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ใช้รถกระบะ
ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ เฉพาะรุ่น 4 ประตู 
(Double Cab) เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร
ในประเทศไทย 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*5 6034750156 
น.ส.ปัทมพร  อึงพุดซา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระ
หน้ีเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกค้า 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*6 6034750164 
น.ส.พิมพ์ชนก  เศรษฐี 

การเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุนซ้ือ
เครื่องจักรพันคอยล์แรงสูงของบริษัท พี
แอนด์ซี จ ากัด 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*7 6034750199 
น.ส.ภรณ์ทิพย์  ฟูคากาวะ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบ
พร้อมเพย์ของสถานประกอบการ ในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*8 6034750202 
น.ส.มรกต  พัฒนะ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบ
จัดเก็บและเรียกคืนสินค้าแบบอัตโนมัติ ของ
บริษัท เอส จ ากัด 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*9 6034750211 
น.ส.มัณฑนา  ผลารุจิ 

แรงจูงใจและพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาแหลมฉบัง อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*10 6034750229 
น.ส.รสริน  ก าเนิดสินธุ์ 

การเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุนซ้ือ
เครื่องจักรประกอบตัวแผงหลักเครื่อง
ควบแน่น ของบริษัท  
วี จ ากัด 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*11 6034750253 
น.ส.สิชล หมื่นศรี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตพื้นท่ีเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*12 6034750261 
น.ส.เสาวนีย์  สังข์ประไพ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่ม
เครื่องจักรตัดเหล็กม้วนของ บริษัท เคเค 
สตีล จ ากัด 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*13 6034750288 
น.ส.อานันท์พิมพ์ 
โตบารมีกุล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การส่งออกกล้วย
หอมทองจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*14 6034750318 
นายนครินทร์  ภูมุตตะ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อ
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว 
นิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่ 
 

ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

*15 6034750334 
น.ส.บุศรา  พิยะกูล 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
แบรนด์เนมผ่านช่องทางออนไลน์ของนิสิต/
นักศึกษาปริญญาโท ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

*16 6034750377 
น.ส.วริฤฐา  บุญทนาวงศ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้ของประเทศไทย 

เว็บไซด ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กรกฎาคม 2562 

ตีพิมพ์
ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

0.10 

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 าวิทยานพินธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท าให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน 
 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา A B+ B C+ C D+ D I F P 
N
P 

S U W 

จ านวน 
นิสิตที่ 
ลงทะ 
เบียน 

จ านวน 
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

1 01110591 Research Methods for Business 
Economics 

7 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา A B+ B C+ C D+ D I F P 
N
P 

S U W 

จ านวน 
นิสิตที่ 
ลงทะ 
เบียน 

จ านวน 
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

1 01110511 Managerial Economics I 5 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

2 01110512 Managerial Economics II 4 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

3 01110532 International Business 
Economics 

13 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

4 01110541 Advanced Marketing Business 
Economics 

5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

5 01110542 International Marketing Business 
Economics 

17 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

6 01110595 Independent Study 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30 

7 01110596 Selected Topics in Business 
Economics 

12 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

8 01110597 Seminar 25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา A B+ B C+ C D+ D I F P 
N
P 

S U W 

จ านวน
นิสิตที่
ลงทะ 
เบียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

1 01110531 Advanced Financial Business 
Economics 

8 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

2 01110551 Business Economics of Project 
Analysis and Evaluation 

6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

3 01110553 Advanced Business Economics 
Policies 

7 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

4 01110595 Independent Study 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30 

5 01110597 Seminar 27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
 

คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างหลักสูตรเชิงบูรณาการ
ศาสตร์ขั้นสูงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิชาการและวิชาชีพอย่างสมดุลโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เช่ือมโยงกันระหว่างระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวทางธุรกิจผ่านการะ
บวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยหลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาที่เน้นความรู้ ทฤษฎีและการปฏิบัติที่จะ
ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสามารถที่จะพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพที่ซั บซ้อนใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเน้นต่าง ๆ  มีการวางแผนงานและน าไปปฏิบัติได้จริง ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก 
  หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการด าเนินการบริหารหลักสูตร ตลอดจนมีแผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กลยุทธ์และตัวบ่งชี้การพัฒนา ด้วยกระบวนการวิพากษ์ และข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ที่ได้ จาก
หลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานวิจัยสถาบัน รายงานผลการประเมินหลักสูตร การส ารวจความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิต การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 3 5 และ 7  โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปี ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจใน
ลักษณะผสมผสานควบคู่กันไป หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของสถาบัน ดังนี้ 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎ ีมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์และเสนอแนะวธิีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และธุรกิจได  ้ 
  3. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและให้มีความสามารถพัฒนาตนเอง และมี
ความรู้ในการที่จะประกอบอาชพีที่ตนเองถนัด สามารถปรับตนทา่มกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธภิาพ 
  4. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจยัและการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและน าผลที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
  5. เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
การด าเนินงาน 
  หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและหลักสูตรยืม และระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกับคณะกรรมการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อคอยก ากับดูแลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ตรง
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการออกแบบหลักสูตร ในช่วงเวลาที่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการจะร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาเป็นล าดับต่อไป 
 
การประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรฯ ได้วางปรัชญาและจุดประสงค์ในการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอนตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ 
ตลอดจนมีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่ท าขึ้นทุกปี รวมทั้งน ากระแส
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐกิจโลกรวมทั้งนโยบายของภาครัฐมาใช้ในการประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้เป็นพลวัตในรายวิชาที่
เปิดสอน ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้น ามาซ่ึงความเข้มแข็งของหลักสูตรและรายวิชา ซ่ึงหลักสูตรฯ ประเมินว่ากระบวนการต่างๆ มี
ความเหมาะสม และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญคือ ผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยส ารวจผู้ใช้บัณฑิต
จ านวน 10 คนจาก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จากการส ารวจพบว่า คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ที่ 4.44 จาก 5 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อนิสิตด้านด้านคุณธรรม
จริยธรรมมากท่ีสุด คือ 4.54 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการน าผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตของปีก่อนหน้าม
พิจารณา แล้วทบทวนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้รายวิชาท่ีเปิดสอนมีการตอบสนองต่อกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละด้านให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านท่ีมีผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าด้านอื่นๆ  
 

รายการ ปีการ 
ศึกษา 
2560 

ปีการ 
ศึกษา 
2559 

ปีการ 
ศึกษา 
 2558 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านบัณฑิต 4.44 4.55 4.24 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.54 4.66 4.34 
   ด้านความรู ้ 4.43 4.51 4.17 
   ด้านทกัษะทางปัญญา 4.30 4.54 4.27 
   ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.45 4.50 4.30 
   ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.48 4.52 4.12 

จ านวนผู้ตอบ 10 28 29 
หมายเหต:ุ ความเห็นต่อผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
              - จ านวนมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน 
              - จ านวนหน่วยงานที่ส ารวจ 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
                                                                   
การปรับปรุงและผลการปรับปรุง 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน เกือบทุกวิชามี
การใช้หนังสือภาษาอังกฤษ (text book) รวมทั้งเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอน และมีการใช้สื่อการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ สื่อออนไลน์ youtube เป็นต้น  
      นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนมีการใช้กรณีศึกษา หรือน าเหตุการณ์ปัจจุบัน มาสอดแทรกกับทฤษฎีเพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์
ทฤษฎีและมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น  
 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการให้นิสิตทุกคนที่ท าการค้นคว้าอิสระต้องเผยแพร่ผลงานในระดับเดียวกับนิสิต
แผน ก ผลปรากฏว่าจากจ านวนนิสิตแผน ข ทั้งหมด 30 คน มีนิสิตจ านวน 5 คน ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 และอีก 25 คนสามารถไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  
 
 
-  ข้อมูลท่ีใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าข้อมูลท้ังจาก รายงานวิจัยสถาบัน รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร การส ารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 3 5 และ 7 ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงเพิ่มเติมรายวิชาให้ทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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 -  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเน้นการประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจใน
ลักษณะผสมผสานควบคู่กันไป หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของสถาบัน ดังน้ี 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และธุรกิจได  ้ 
  3. เพื่อส่งเสริมผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและให้มีความสามารถพัฒนาตนเอง 
และมีความรู้ในการท่ีจะประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด สามารถปรับตนท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและน าผลท่ีได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน 
  5. เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนท่ีมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 
-  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ระบบและกลไก 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขั้นตอนการขอเสนออนุมัติปรบัปรุงหลักสูตร
ตามแผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการการศึกษาได้ก าหนด โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินความพีงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เกา่ และศิษย์ปัจจบุัน รวมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงรายวิชาทุกป ี
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมกีารก าหนดแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 โดยด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
  - แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย ผู้เชีย่วชาญ จ านวน 1 ท่าน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากวิทยาเขต
ศรีราชา  จ านวน 1 ท่าน เนื่องจากมกีารยืมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไปเปิดสอนที่วิทยาเขตศรี
ราชา เพื่อใหข้้อเสนอแนะเกีย่วกับทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และลักษณะของรายวิชาที่เป็นวิชาที่เป็นรายวิชาใหม่ และรายวิชาที่
ควรปรับปรุงรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มีการมอบหมายและก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์และตวับ่งชี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑิต ศิษย์เกา่ และศิษย์ปัจจุบัน  รวมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อส ารวจขอ้มูลและน าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
เช่น การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมยั การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และด าเนินการใช้หลกัสูตรฯ ตั้งแต่ภาคต้น ปี
การศึกษา 2559 รวมทั้งหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปจัจุบัน รวมทั้งมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ได้มีการประชุมพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้แล้ว
เสร็จในปี 2563 และน าไปใช้ในปี 2564 จากการประชุมมแีนวทางที่จะลดจ านวนเครดิตในหลักสูตรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีการ
รวมวิชาบางวิชา เช่น Mangerial Economics I และ II เข้าด้วยกันและปรับเปน็ 4 หน่วยกิต และให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่
ตนเองสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยดืหยุ่นในหลักสูตร อย่างไรก็ดี แนวทางนี้เป็นความคิดเบื้องต้น ที่ต้องประชุมกันในระดับภาควิชา 
รวมถึงการท าวิจัยสถาบันเพื่อให้ทราบถงึความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนิสิตในอนาคต  
 
การประเมินกระบวนการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการได้มาซ่ึงข้อคิดเห็นทั้งจากการท าวิจัยสถาบัน การวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา เป็นกระบวนการที่
หลากหลายและมีความเหมาะสมที่ท าให้ได้ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
รวมถึงการพัฒนานิสิต นอกจากนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 190 คน โดย
การแจกแบบสอบถาม (ตารางด้านล่าง) พบว่า ด้านหลักสูตรนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) 
โดยลดลงจากปี 2561 
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  ถึงแม้ในหลักสูตรใหม่จะมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มรายวิชาใหม่จ านวน 5 วิชา ที่ตอบโจทย์การพัฒนาภายใต้ Thailand 4.0 ที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ระบบเศรษฐกิจ คือ 1. Innovative Driven Economy เพื่อตอบโจทย์ความมั่งค่ัง 2. Distributive Economy เพื่อ
ตอบโจทย์ความมั่งคง และ 3. Regenerative Economy  เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมวิชาต่าง ๆ ให้
ทันสมัย ตอบสนองต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม เช่น วิชาการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการประเมิน
ความเสี่ยงขั้นสูง วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นสูง และวิชา
เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจแต่ด้วยข้อจ ากัดที่นิสิตที่ต้องเลือกสาขาวิชาเอกและต้องสอบประมวลความรู้ใน
วิชาเอกเลือกในกรณีของนิสิตแผน ข. ท าให้นิสิตไม่สามารถลงวิชาที่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ซ่ึงเป็นผลให้คะแนนการเปิดโอกาสให้เลือกเรียน
วิชาต่าง ๆ มีระดับที่ไม่สูงนัก  
 

รายการประเมิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. เนื้อหาหลักสูตร 3.99 3.85 4.09 
1.1. ความน่าสนใจของรายวิชาตา่งๆ ในหลักสูตร 4.03 3.88 4.11 
1.2. เนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความต้องการของนิสิต 3.96 3.84 4.08 
1.3. เนื้อหาวิชามีความทันสมัย 4.06 3.91 4.19 
1.4. การเปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาต่างๆ 3.65 3.49 3.67 
1.5. การได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.89 3.75 3.97 
1.6. การได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 4.16 4.08 4.28 
1.7. การได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
      อยา่งสร้างสรรค์ ถูกต้องและเหมาะสม 

4.21 3.96 4.27 

1.8. การได้รับการพัฒนาทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.09 3.99 4.22 
1.9. การได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็น 3.98 3.87 4.17 
1.10 การควบคุม การดูแล การให้ค าปรกึษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 3.85 3.84 4.05 
1.11 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4.05 3.77 4.01 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 114 190 180 
 

การปรับปรุงและผลการปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ได้ด าเนินการประชุม และมีแนวทางในการปรับปรุงให้นิสิตไม่
จ าเป็นต้องมีสาขาวิชาเอก และยกเลิกการสอบประมวลความรู้ในวิชาเอก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่
นิสิตสนใจมากยิ่งขึ้น และประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยเฉพาะนิสิตแผน ข 
ที่มีข้อก าหนดด้านเสนอรายงานและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายที่มกีารก าหนดเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงแนวทางการปรับเปลีย่นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะท าให้นิสิตมีเวลาในการท ารายงานค้นควา้อิสระมากขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสให้นิสิตได้น าผลงานเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการ หรอืการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
  โดยสรุป จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์ปัจจบุัน พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรของทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนที่ลดลง 
รวมทั้งความท้าทายที่หลักสูตรฯ ต้องเผชิญหน้ากับยุค The Age of Disruption ของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรง การปรับปรุงหลักสูตรรอบใหญ่นี้ จ าเป็นต้องอาศัย ข้อมูลทั้งจาก การวิจัยสถาบันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารโครงการ คณาจารยภ์ายในภาควิชาและนอกภาควิชา ฯลฯ เพือ่หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้
เป็นที่ต้องการและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้   
-  การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
หลักสูตรได้ประเมินการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนิสิต และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงรายวิชา โดยในปีน้ี มีการเพิ่มเติมขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เดิมจะมีการสังเกตอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน
โดยคณะกรรมการทวนสอบฯ และมีการสัมภาษณ์นิสิตอย่างน้อย 3 คน ในปีน้ี มีการส ารวจผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิท้ัง 5 ด้าน เพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถาม โดยสอบถามกับนิสิตทุกคนในชั้นเรียนของวิชาท่ีทวนสอบ เพื่อน าผลการ
ส ารวจนั้นไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
- การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
   หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีเข้มแข็ง โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีก าหนด
จากภาควิชา ซ่ึงมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ รวมท้ังมีการจัดท าวิจัยสถาบันทุกปี ซ่ึง
เป็นการสอบถามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากน้ีมีการน ากฎเกณฑ์กฎระเบียบและ
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศมาประกอบการตัดสินใจ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 หลักสูตรต่างประเทศและในประเทศ เป็นต้น และการหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงต้องถูกอนุมัติ
เบื้องต้นโดยภาควิชา ท่ีมีการท าประชาพิจารณ์โดยคณาจารย์ของภาควิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต้องผ่าน
คณะกรรมการการศึกษาของคณะ  จะเห็นได้ว่าการได้มาซ่ึงหลักสูตรต้องใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและผ่านกระบวนการหลายชั้น
ตอนในการกลั่นกรองหลักสูตร  ดังน้ันผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เห็นว่า ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความ
เหมาะสม   
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- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
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 ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกัน
กรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่)  

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิ จารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

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

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติ

เห็นชอบให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิชาการ โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ ส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตแผน ข ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการท่ีผ่านมาพบว่านิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องสอบโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในขณะท่ีนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์จะต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จะเป็นประโยชน์กับนิสิตในการได้รับค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือดังน้ัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ
ให้กับงานของนิสิตแผน ข จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 8 จากของเดิมท่ีเน้นไปท่ีนิสิตแผน ก เพียงอย่างเดียวตามเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มก. เป็นการให้นิสิตแผน ข ทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่าง
น้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทาง
วิชาการในเบื้องต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ใหม่ของสภาฯ  
 

ดังน้ันส าหรับในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิ ชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
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และความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไป

ด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อ
ทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วน
นิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอ
ผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

-  ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
         ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มีผลลัพธ์อยู่ 3 ด้าน ได้แก่  Learner , Co-creator 
และ Active citizen ท้ังหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรได้สอดแทรกมาตรฐานเหล่าน้ี ดังน้ี  
หลักสูตร 
          หลักสูตรเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ขั้นสูง ท่ีผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้าน (Learner) มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความุ่งมั่นใน
การท างาน ผ่านการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ ในวิชาท่ีเรียน และการท าวิจัย นอกจากน้ี หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้
เกิดผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator) ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันกับนิสิตภายในชั้นเรียน ท่ีมาจากความ
หลากหลายอาชีพและต าแหน่งการงาน  ซึงส่งเสริมให้เกิดทักษะศตวรรษท่ี 21 ท้ังการท างานเป็นทีม การสือสารและการ
เสนอผลงาน รวมท้ัง มีการบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา และสุดท้าย การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) ยึด
มั่นในความถูกต้องตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย มีจริยธรรมในการท าวิจัย เป็นต้น 
          รายวิชาและกิจกรรม 
          1.  ทุกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้หลายๆ ด้าน มีการท างานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทฤษฎีและพื้นฐานขัอมูลท่ีเป็นจริง 
           2. วิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส่งเสริมให้นิสิตค านึงถึงการท างานและการวิเคราะห์อย่างมี
ขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและค านึงถึงยรรยาบรรณในการท าวิจัย 
           3. กิจกรรมต่างๆ ท้ังการดูงาน กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญของไทย ส่งเสริมด้านความรู้  
เพิ่มมุมมองทาง  ความคิด สามารถปรับตัวเข้ากับคนท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย     
 

 
5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-  การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
     กระบวนการ 
     ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรอบปีน้ันๆ โดยพิจารณา
จากอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อสัญญารายปีก่อน  

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

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

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
และแจ้งไปยังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าตารางสอนและท าหนังสือเชิญสอนไปยังอาจารย์ท่ีจะสอนในแต่ละรายวิชาท่ี
หลักสูตรเปิดสอน 

6. มีการให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ท่ีมาสอนในคาบเรียนสุดท้ายของรายวิชา 
7. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ สรุปผลประเมินการสอนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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8. ในกรณีท่ีผลประเมินการสอนได้คะแนนต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ (ดุลพินิจของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาผลประเมิน
การสอนและหาแนวทางในการแก้ไข 

 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์

พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ี
สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังน้ันในปีการศึกษา 2562 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงปรับปรุงเพิ่ม
กระบวนการท่ี 9 ซ่ึงเป็นการท าบันทึกแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนท่ีผลงานทางวิชาการใกล้จะครบอายุ 5 ปี (มากกว่า 3 ปีและยัง
ไม่มีผลงานผลงานเผยแพร่อื่นตามเกณฑ์) เพื่อให้สามารถเตรียมผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ให้ทันตามหลักเกณฑ์เพื่อจะได้
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไป  

ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรอบปีน้ันๆ โดยพิจารณา
จากอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อสัญญารายปีก่อน  

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

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

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
และแจ้งไปยังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าตารางสอนและท าหนังสือเชิญสอนไปยังอาจารย์ท่ีจะสอนในแต่ละรายวิชา
ท่ีหลักสูตรเปิดสอน 

6. มีการให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ท่ีมาสอนในคาบเรียนสุดท้ายของรายวิชา 
7. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ สรุปผลประเมินการสอนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. ในกรณีท่ีผลประเมินการสอนได้คะแนนต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ (ดุลพินิจของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาผลประเมิน
การสอนและหาแนวทางในการแก้ไข 

9.  มีการท าบันทึกแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนท่ีผลงานทางวิชาการใกล้จะครบอายุ 5 ปี (มากกว่า 3 ปีและยังไม่มีผลงาน
ผลงานเผยแพร่อื่นตามเกณฑ์) 

 -  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 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 ท่ี
ได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า เพื่อเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตามข้อเสนอแนะและจุด
เรียนรู้ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท า
การส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
ปีการศึกษาก่อนหน้า  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) 
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การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2561 บทบาทของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า 

มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดท า มคอ.3 ให้แล้วเสร็จตรงตามก าหนดเวลา และการปรับปรุงให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังขาดการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงผลลัพธ์ของการปรับปรุงของ มคอ.3 ใน
ปีการศึกษาก่อนหน้า ซ่ึงอาจมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น การเปลี่ยนวิธีการวัดผล การเปลี่ยนต ารา เป็นต้น 

ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3) โดยการเพิ่มกระบวนการน า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ในปีการศึกษาก่อนหน้า 3 ปี มาท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 ได้ใน
ภาพรวม โดยดึงจุดแข็งและหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของก าหนดรายละเอียดใน มคอ.3 ของปีการศึกษาต่าง ๆ ภายหลังจากท่ีได้
พิจารณาผลลัพธ์ของการเรียนรู้ มาท าการปรับปรุงปีต่อปี ซ่ึงหากไม่มีจุดอ่อนส าหรับ มคอ.3 ล่าสุด ก็สามารถคงเดิมไว้ได้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ผู้สอน (หรืออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีท่ีมีผู้สอน
มากกว่า1 ท่าน) จัดท า มคอ.3 โดยท าการกรอก มคอ.3 ลงระบบด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับ Course Syllabus ท่ี
ได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า เพื่อเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตามข้อเสนอแนะและจุด
เรียนรู้ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท า
การส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ใน
ปีการศึกษาก่อนหน้า  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมพิจารณา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานกับทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และคณะ ให้มีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
หรือผู้ประสานงาน (กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยการแจ้ง
เตือนทางบันทึกข้อความและอีเมล์ 

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

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการน า มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 ในปีการศึกษาก่อนหน้า 3 ปี มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ข้อดี 
ข้อเสีย รวมถึงจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป  
 

       จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรสามารถจัดท า มคอ.3 ส่งได้ตรงตามก าหนดเวลา และได้ มคอ.3 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังน้ี หาก มคอ.3 มีการปรับปรุง และได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตามกระบวนการตามขั้นตอนท่ี 4 ก็จะน าไปสู่การพัฒนา มคอ.3 ให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มี
การจัดท าแบบฟอร์มเปรียบเทียบการปรับปรุง มคอ.3 เพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  
 
-  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม (ไม่มี) 
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

ของศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้สอดคล้อง

กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จาก
รุ่นพ่ี  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
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และความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

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

 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติ

เห็นชอบให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิชาการ โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ ส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตแผน ข ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการท่ีผ่านมาพบว่านิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องสอบโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในขณะท่ีนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์จะต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จะเป็นประโยชน์กับนิสิตในการได้รับค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลืออีกท้ังยังเป็นกระบวนการ
ควบคุมให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  ดังน้ัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับ
งานของนิสิตแผน ข จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 8 จากของเดิมท่ีเน้นไปท่ีนิสิตแผน ก เพียงอย่างเดียวตามเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มก. เป็นการให้นิสิตแผน ข ทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 
2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงานและควบคุมให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนท่ี
จะต้องไปเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ใหม่ของสภาฯ  

ดังน้ันส าหรับในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จาก
รุ่นพ่ี  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิ ชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไป

ด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อ
ทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วน
นิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงานและควบคุมให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบ
ค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังน้ี (มีการเพิ่มกระบวนการท่ี 8 จากปีการศึกษา 2561) 

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จาก
รุ่นพ่ี  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่องให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

8. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการ
สรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ี
ผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 

 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ีผ่านๆ มา

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา
มาอย่างต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะ
ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ผลการ
ประเมินสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการเพิ่มกระบวนการท่ี 8 คือหลังจากได้ผลการ
ประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ 
จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขต่อไป   
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย

พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 เนื่องจากมีนิสิตบาง
คนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบ
ว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 
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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 “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” 
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตในแต่ละ
กลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไปตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวทิยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการการตรวจสอบผลงานของนิสิตท่ีท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนน า
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท่ีสามารถสืบค้นได้ โดยใน
กระบวนการน้ีจะมีการแต่งตั้ง peer review จ านวน 2 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ของผลงานท่ีพิจารณา เพื่อพิจารณาผลงานท่ีจะเผยแพร่  

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

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

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

 

การประเมินกระบวนการ 
เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติ

เห็นชอบให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิชาการ โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ ส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบกับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ท้ังหมดเป็นนิสิตแผน ข ดังน้ันอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินกระบวนการท่ีผ่านมา ซ่ึงพบว่าควรจะตัดกระบวนการท่ี 12 ออก
เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานของนิสิตผ่านทางเว็บไซท์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา น้ันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของสภาฯ 
ท่ีกล่าวไปข้างต้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับงานของนิสิตแผน ข จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 8 จากของเดิมท่ี
เน้นไปท่ีนิสิตแผน ก เพียงอย่างเดียวตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มก . เป็นการให้นิสิตแผน ข ทุกคนต้องมีการน าเสนอ
ผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้
เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ใหม่ของ
สภาฯ  

นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2562 ยังมีการเพิ่มกระบวนการที่ 15 หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม 
ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 
 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ

บัณฑิตศึกษาใหม่เป็นดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชาสัมมนา โดย
พิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

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

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบ
ว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยประกอบไป

ด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อ
ทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วน
นิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 
ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการ
น าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” 
เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตในแต่ละ
กลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะเป็นไปตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่นิสิต ในกรณี
ท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถรับส่งให้นิสิตจากท่ีวิทยา
เขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน 

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

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการ
สรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ี
ผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 

      และจากการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษามา
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะอัตราการจบของ
นิสิตสูงขึ้น โดย 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 44 คน จากจ านวน 75 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 56 คน จากจ านวน 64 

คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 52 คน จากจ านวน 62 

คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 32 คน จากจ านวน 37 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.49 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน จากจ านวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 93.75  
- ปีการศึกษา 2562 คาดการณ์ว่าจะมีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 29 คน 

จากจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
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   นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง

โดย 
- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 57 คน 
- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 34 คน 
- ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 27 คน  
- ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 14 คน 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 9 คน 
- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 8 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) 
- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน (แผน ก 3 คน แผน ข 2 คน) และ 

TCI 2 จ านวน 1 คน (แผน ข)  (นิสิต 32 คน) 
- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน (แผน ข ท้ังหมด) (นิสิต 30 คน) 

 
- การประเมินกระบวนการ 

ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้มีการแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเด็นดังท่ีน าเสนอข้างต้น 
ได้แก่ การพิจารณาก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  การแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงได้มีการประเมินกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการแยกตามแต่ละประเด็นตามท่ีได้แสดงไว้ข้างต้น 
เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดแยกตามแต่ละบริบท ท าให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 
ได้มีการเน้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหากิจกรรมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนให้กับอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงจะต้องมีการอัพเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  โดยมีการให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการใช้
ห้องเรียนออนไลน์ ในการช่วยจัดการเรียนการสอน โดยมีการลิงค์คู่มือ รวมถึงทดลองสาธิตภาคปฏิบัติ ได้แก่ Goolgle 
Classroom, Microsof Team และ Zoom เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการรับส่งไฟล์ เช่น การประชุม การน าเสนองาน การใช้กระดาน Whiteboard รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นการ
ตรวจจับการลอกข้อสอบ เป็นต้น 
      ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้อาจารย์ผู้สอนหลายท่านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยผ่านเทคโนโลยี และมีแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนและวัดผลในปีการศึกษา
ถัดไป และผลจากการเตรียมตัวในเบื้องต้นดังกล่าว ท าให้ในปีปัจจุบัน (ปี 2563) ซ่ึงมีสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ท า
ให้การปรับตัวต่อนโยบายในการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนท าได้ไม่ยากล าบากนัก และเมื่อมีการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนออนไลน์อย่างจริงจังแล้วน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะท าการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบ
ต่อหลักสูตรและผู้เรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะน้ีในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
-  มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ท่ีสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการก่อให้เกิดผลลัพท์ 3 ด้าน ได้แก่ Learner Person, 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. หลักสูตรมีการควบคุมจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ส่งผล
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนิสิตได้ท่ังถึง (Learner) 
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     3. หลักสูตรฯ มีการเพิ่มความเข้มงวดในคุณภาพของานค้นคว้าอิสระของนิสิตแผน ข มีการสอบจบโดยมีประธานสอบ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมท้ังมีการผลักดันให้นิสิตแผน ข ท างานอย่างมีคุณภาพ (Learner Person) 
สร้างสรรค์ (Innovative Co-Creator) ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย (Active Citizen) และผลงานทางวิชาการของนิสิตมี
คุณภาพสามารถน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในกลุ่ม 1-2 (Innovative Co-Creator) 
 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ความส าเร็จของนิสิตโดยส่วนใหญ่ยังพึ่งพาโครงการฯ และหลักสูตรฯ เป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีควรท าขนานกันไปกับการให้ความช่วยเหลือและดูแลจากโครงการฯ และหลักสูตรฯ คือการฝึกให้นิสิต
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยกันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น จนถึงการน าบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายนอกมาประยุกต์กับ
กระบวนการคิดและท าวิจัย 

   ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยการขอความร่วมมือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปลูกฝังให้นิสิตในท่ีปรึกษาของตน มีลักษณะของการท างานท่ีพึ่งพา
ตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนถามค าถามต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลโดยตนเองก่อน มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเอง
ก่อน เพื่อฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา (Learner Person) นอกจากน้ัน ในการเรียนวิชาสัมมนา ซ่ึงจะ
แบ่งกลุ่มนิสิตตามอาจารย์ท่ีปรึกษาและลักษณะหัวข้องานวิจัยอยู่แล้ว อาจารย์ท่ีปรึกษาจะแนะน าการท างานเป็นทีม เช่น มี
การแชร์ข้อมูลท่ีใช้ร่วมกัน มีการสอนและแบ่งปันความรู้ในด้านท่ีตนถนัด (Co-Creator) โดยกระบวนการคิดความส าคัญ
ปัญหา ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และข้อเสนอแนะ ให้ครอบคลุมถึงสังคมโดยรวม ซ่ึงการค านึงถึงสวัสดิการสังคม ( Social 
Welfare) ถือเป็นภาพการมองปัญหาในมุมมองเศรษฐศาสตร์อยู่แล้ว (Active Citizen)     

 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

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

-  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

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

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

ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  
01110512 เศรษฐศาสตร์การจัดการ II 
01110532 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ 
01110531 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูง 
01110553 นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง 
01110595 วิชาสัมมนา 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน (ได้มีการเพิ่มเติมวิชาสัมมนา ซ่ึงมีลักษณะ
การเรียนการสอนท่ีแตกต่างไปจากวิชาอื่น ๆ ท่ีเคยได้รับการทวนสอบในอดีตท่ีผ่านมา) 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงได้แก่ การสัมภาษณ์
นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อ
ประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการจ าแนกผล เป็นรายข้อ  

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรียม เช่น การชี้แจง
นิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดในครั้งน้ัน ๆ  

6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีการที่ก าหนดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมท้ังสรุป

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



46 
 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบท่ีจัดท าน้ัน เป็นการวิเคราะห์ผ่านคะแนนสอบเพียง

อย่างเดียว โดยจะสามารถวัดผลออกมาเป็นค่าความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการจ าแนกผล อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการให้คะแนนของผู้ตรวจช้อสอบด้วย กล่าวคือข้อสอบชุดเดียวกัน
หากถูกตรวจด้วยอาจารย์คนละท่าน อาจท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อสอบมีความแตกต่างกันออกไป  

ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้คะแนน รวมถึงการตัดเกรดแบบ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาแต่ละวิชา ให้เกิดการวัดผลท่ีเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับ
คณะกรรมการทวนสอบฯ และเปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีจะท าการทวนสอบฯ ให้มีความแตกต่างจากปีการศึกษาก่อนหน้า โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมอยู่ในคณะกรรมการฯ ได้แก่  
- ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (ประธานคณะกรรมการทวนสอบฯ) 
- ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
- ดร.นรารัก บุญญานาม (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)    
- ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 
- นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) 

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

ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  
01110591 Research Methods for Business Economics 
01110511 Managerial Economics I 
01110542 International Marketing Business Economics 
01110551 Business Economics of Project Analysis and Evaluation 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน (จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 14 วิชา และมีจ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.57)   

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงได้แก่ การสัมภาษณ์
นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อ
ประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการจ าแนกผล เป็นรายข้อ  

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรียม เช่น การชี้แจง
นิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดในครั้งน้ัน ๆ  

6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีการที่ก าหนดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมท้ังสรุป

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
  

       ท้ังน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตรได้มีการสรุปแนวทางการให้คะแนนและตัดเกรดเป็นคู่มือให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
เป็นแนวทางในการวัดผลนิสิต เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อสอบมีความแม่นย ามากท่ีสุด โดยในปีการศึกษา 2563 ทาง
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีแผนท่ีจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวัดผลทาง
การศึกษามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวัดผลการเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ โดยจัดให้ความรู้กับอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน เพื่อเป็นประโยขน์กับการพัฒนาหลักสูตรท้ังหลักสุตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ต่อไป 
 

-  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ดังน้ี 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการประเมินการเรียน

การสอนในทุกรายวิชาท่ีมีการเปิดสอน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีการ

ประเมินทางด้านข้อก าหนดในการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา การสอน สาระประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เรียนการสอน สื่อการสอน และต าราเอกสารประกอบการสอน  

3. หลังจากการประเมินผลมีการแจ้งให้ท่ีประชุมภาควิชาได้ทราบและส่งผลประเมินดังกล่าวให้แก่อาจารย์ผูสอนทุกท่าน
ท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษอื่น  ๆ ท่ีร่วมสอนหรือบรรยายในวิชาดังกล่าว อย่างทันท่วงที โดยให้ อ.
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการแนวปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปท่ีจะต้องระบุอย่างเป็น
รูปธรรมในการบันทึก มคอ.5 

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ
เหมาะสมของการจัดท า มคอ.5  การตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนว่าสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ รวมถึง
การน าผลทวนสอบสัมฤทธ์ิรายวิชามารายงานไว้ใน มคอ.5 ให้สอดคล้องกัน เป็นต้น 

 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดท า มคอ.5 ในส่วนของการรายงานความผิดปกติของคะแนน ยังมีความไม่

ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และนิยามของค าว่าคะแนนมีการกระจายตัวผิดปกติ ท่ีผ่านมาจะเป็นการให้อาจารย์ผู้สอนตัดสินใน
ประเด็นน้ี แล้วทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 จะตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และความสอดคล้องกันของข้อมูล เป็นหลัก 
       ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า  มคอ.5 โดย
อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาจัดท าแนวทางในการพิจารณาคะแนน การตัดเกรด รวมถึงการยกตัวอย่างความ
ผิดปกติของคะแนนแบบต่าง ๆ  ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา มีแผนท่ีจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวัดผลทางการศึกษามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวัดผล
การเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ โดยจัดให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เพื่อเป็นประโยขน์กับการพัฒนาหลักสูตรท้ังหลัก
สุตรในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ต่อไป 
 

-  การประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีกระบวนการการประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของศรีราชาได้หารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของบางเขนซ่ึงเป็นหลักสูตรหลัก เพื่อสร้างเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินวิทยานิพนธ์และการ
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 
 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีการศึกษา 

2561 ยังมีวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอีกหลายเรื่องท่ีไม่ได้เผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์ลงวารสาร เหตุผลหน่ึงคือความกังวล
ของนิสิตท่ีคิดว่าการตีพิมพ์ลงวารสารจะยาก และใช้เวลานาน จนท าให้นิสิตไม่สามารถจบได้ในระยะเวลา 2 ปี ตรงส่วนน้ีเอง
ท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ สามารถมีบทบาทเข้ามาให้ข้อมูลของการตีพิมพ์วารสาร ท้ังการ
คัดเลือกวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความของตัวเอง การวางแผนระยะเวลาการส่งบทความ รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการระบุ
เน้ือหาให้ตรงตามความต้องการของบทความเป็นต้น 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการใหม่เพ่ือต้องการเน้นให้นิสิตพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 มากขึ้น โดยเพิ่มเติมกระบวนการจัดท ารายชื่อวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 
2 ให้ชัดเจน (ผลักดันไปท่ีกลุ่ม 1) ซ่ึง TCI ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุดเม่ือ มกราคม 2563 รวมถึงการร่วมวางแผนกับ
นิสิตในการเลือกวารสารให้เหมาะกับตนเอง เช่น กรณีท่ีนิสิตท าเรื่องเศรษฐศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงไปท่ีการท่องเท่ียว อาจเลือก
วารสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียว ท่ีต้องการความหลากหลายของงานท่ีมีการบูรณาการกับเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงอาจท า
ให้ได้ใบตอบรับการตีพิมพ์เร็วกว่าการส่งบทความไปลงในวารสารท่ีเป็นเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นต้น 

ผลจากการด าเนินกระบวนการดังกล่าว ท าให้ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 
จ านวน 5 คน และ  TCI กลุ่ม 2 จ านวน 1 คน ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ที่เกินกว่าความต้องการขั้นต่ าของหลักสูตร 
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 -  การประเมินกระบวนการ 
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้มีการแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเด็นดังท่ีน าเสนอข้างต้น 
ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และ
การประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงในรายงานฉบับน้ี ได้มีการประเมินกระบวนการ และ
ปรับปรุงกระบวนการแยกตามแต่ละประเด็นตามท่ีได้แสดงไว้ข้างต้น เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดแยกตามแต่ละบริบทท า
ให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 -  มีการปรับปรุงกระบวนงานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ที่สะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 
     หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยมีการส ารวจผลการเรียนรู้รายวิชาท้ัง 5 ด้าน คือ1) 
คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพท์ของผู้เรียน 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 2562 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 2562 โดยมีจ านวน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 วิชา และมี
จ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 4 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 28.57  โดยมีรายชื่อวิชาดังนี้ 
1) 01110591 Research Methods for Business Economics 
2) 01110511 Managerial Economics I 
3) 01110542 International Marketing Business Economics 
4) 01110551 Business Economics of Project Analysis and 
Evaluation 
 

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 
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 ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผ่าน/
ไม่ผ่าน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียน
การสอนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

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

ผ่าน 

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 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ 
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.56 (หน้า 26) 

ผ่าน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.44 
(หน้า 27) 

ผ่าน 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 

รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
     
     
     
     

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

     
     
     
     

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
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การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 

รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
   
   
   
   

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

   
   
   

 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
   
   
   
   

 

กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 

รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 
    
    
    

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

    
    
    

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01110591 Research Methods for Business Economics 4.64  
   

 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01110511 Managerial Economics I 4.44  
01110512 Managerial Economics II 4.46  
01110532 International Business Economics 4.71  
01110541 Advanced Marketing Business Economics 4.62  
01110542 International Marketing Business Economics 4.69  
01110595 Independent Study 4.84  
01110596 Selected Topics in Business Economics 4.87  
01110597 Seminar 4.84  

 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01110531 Advanced Financial Business Economics 4.56  
01110551 Business Economics of Project Analysis  
              and Evaluation 

 
4.58 

 

01110553 Advanced Business Economics Policies 4.47  
01110595 Independent Study 4.86  
01110597 Seminar 4.86  

 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน (ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

จ านวนนิสิต 
ทั้งหมด 

จ านวนนิสิต 
ที่ประเมิน 

ผลการ 
ประเมินเฉลี่ย 

แผนการปรับปรุง 

01110591 Research Methods for Business  
              Economics 

ฤดูร้อน  
ปี พ.ศ. 2562 

30 30 4.09  

01110511 Managerial Economics I 
 

ต้น 
2562 

24 23 3.98  

01110542 International Marketing Business  
               Economics 

ต้น  
2562 

30 30 4.42  

01110551 Business Economics of Project  
              Analysis and Evaluation 

ปลาย 
2562 

24 23 4.25  
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนยังไมเ่ห็น 
เป็นรูปธรรม 
 

สอดแทรกคุณธรรมใกล้ตัวโดยเฉพาะจรรยาบรรณในการท าวิจัย  
ซ่ึงมีการลงโทษท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมกรณี Plagiarism 

2. ความรู้ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตไม่สามารถรับความรู้ได้ 100% โดยเฉพาะการเรียนในลักษณะ  
Block course ซ่ึงเรียนในวันอาทิตย์แบบเต็มวัน 
 

สลับช่วงของการเรียนการสอนให้มีการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรม 
ท่ีน่าสนใจเพื่อไม่ให้สมองล้าเกินไป และมีการก าหนดให้มีช่วงเวลา
พักผ่อนตามอัธยศัยกรณีท่ีภาพรวมเริ่มนิสิตเริ่มเหน่ือยล้าตามความ
เหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตยังขาดการฝึกฝน และทบทวนในรายวิชา 
 

เสริมการบ้าน หรือมอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ยังมีปัญหาในการท างานกลุ่มระหว่างนิสิตท่ีวัยต่างกัน 
 

ชี้แจงและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด ในการมอบหมายงานกลุ่ม 
โดยเน้นนิสิตทุกคนให้มีส่วนร่วม 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
 

เพิ่มเติมการฝึกคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ โดยการจัดการฝึกอบรมเฉพาะ
กิจให้แก่นิสิต และมีการปรับเชื่อมโยงการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสารเทศมากขึ้น 
 

 

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         
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

นิสิตท่ีเข้ามาเรียนมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะพื้นฐานทางกาค านวณ 

นิสิตบางกลุ่มไม่สามารถประยุกต์รายวิชาได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ท้ังหมด โดยเฉพาะ
การประยุกต์เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เสริมพ้ืนฐานด้านการค านวณเพิ่มเติม  
รวมท้ังมอบหมายการบ้านท่ิมีการฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการสอดแทรก
ตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ และมีการจัดสอน
ทบทวนให้นิสิต 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
     ระบบกลไก 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มี
นโยบายในการบริหารจัดการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของนิสิต
โดยในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการดังต่อไปน้ี  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการด าเนินการส ารวจปัญหา และความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางแบบส ารวจจากอาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพื่อสรุปความต้องการ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอมติท่ีประชุมต่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพิจารณา 
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมและอนุมัต ิ
5. ภายหลังได้รับอนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะด าเนินตามแผนท่ีได้รับอนุมัติเพื่ อจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
6. โครงการปริญญาโทฯ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. โครงการแจ้งผลการส ารวจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด า เนินงานโครงการปริญญาโทฯ 

น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตต่อไป 
8. ภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการส ารวจ

ความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อประเมินผลส าเร็จของการปรับปรุง 
 

การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินการในปีการศึกษา 2561 พบว่าการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น้ันนิสิต

ส่วนใหญ่จะประเมินเฉพาะส่วนท่ีเป็นค าถามปลายปิด ส่วนท่ีเป็นข้อเสนอแนะมีนิสิตส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีให้ความเห็น  ดังน้ัน
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงพิจารณาว่าควรจะมีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มเติมผ่าน
โครงการมัชฌิมนิเทศท่ีจัดให้กับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรประมาณ 9 เดือน โดยจัดให้มีการสนทนากลุ่ม
ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิต โดยให้นิสิตทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นรายคน ดังน้ันจึงมีการ
ปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2562 เป็นดังน้ี  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการด าเนินการส ารวจปัญหา และความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางแบบส ารวจจากอาจารย์ผู้สอน และจัดให้มีการสนทนากลุ่มระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิต โดยให้นิสิตทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นรายคน เพื่อสรุปความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอมติท่ีประชุมต่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพิจารณา 
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมและอนุมัต ิ
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5. ภายหลังได้รับอนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะด าเนินตามแผนท่ีได้รับอนุมัติเพื่อจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

6. โครงการปริญญาโทฯ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. โครงการแจ้งผลการส ารวจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ 

น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตต่อไป 
8. ภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการส ารวจ

ความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อประเมินผลส าเร็จของการปรับปรุง 
 
     การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
     1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ท าแบบส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และซักถามข้อเสนอแนะจากนิสิต และมีการส ารวจผ่านโครงการการจัดกิจกรรมของทางหลักสูตร  และให้นิสิต
เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีนิสิตต้องการเพิ่มเติม 
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาสรุป
ความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยพบว่า 
         2.1) จากผลการส ารวจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2561 โดยเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าความพีง
พอใจน้อยท่ีสุดของนิสิต คือ เรื่องความสะอาดของห้องน้ า ซ่ึงท าให้เมื่อเวลานิสิตใช้บริการเกิดความไม่สะดวก นิสิตจึง
ต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องความสะอาดของห้องน้ าเพ่ิมเติม 
         2.2) ผลการส ารวจในเรื่องของห้องเรียนพบว่าโครงสร้างทางด้านกายภาพและครุภัณฑ์ของห้องเรียนในปัจจุบัน
ค่อนข้างเก่า นิสิตจึงต้องการให้ทางโครงการฯ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับห้องเรียนให้มีความทันสมัยขึ้น  
         2.3) จากการจัดกิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีการสนทนากลุ่ม
ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยให้นิสิตแต่ละคนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ พบว่าวันเรียนของนิสิตในแต่ละสัปดาห์มีระยะเวลาหลายชั่วโมง จึงอยากให้ทางโครงการจัดเบรคท่ีเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มให้ อาทิเช่น น้ าอัดลม น้ าแข็งหรือ กาแฟ เน่ืองจากเวลาพักเบรคมีไม่นาน นิสิตไม่สามารถออกไปซ้ือกับร้านข้าง
นอกและกลับมาเข้าเรียนได้ทันเวลา 
      3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดย
ทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
       ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการจัดท างบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2563 ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา จ านวน 3 รายการ (โดยทางโครงการปริญญาโทฯ มีการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในบางส่วนโดยวิธีการโอนเงินให้กับคณะฯ ตามท่ีร้องขอ) ได้แก่ 

1) โต๊ะท างานกลุ่ม ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน โต๊ะสนามขาไม้ จ านวน 10 ชุด 
2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,600 Ansi Lumens ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน  
    จ านวน 2 เครื่อง 
3)  เครื่องกระจายสัญญาณ Internet Switch จ านวน 10 เครื่อง 

        อีกท้ังโครงการปริญญาโทฯ ยังได้มีการด าเนินการในส่วนท่ีสนับสนุนนิสิตของโครงการปริญญาโทฯ เพิ่มเติมอีกจากปี
ท่ีผ่านมา)  
        1) มีการท าความสะอาดห้องน้ าอาคาร 5 ภายหลังจากการปรับปรุงเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และมีแม่บ้านประจ า
เข้าท าความสะอาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีมีการใช้สถานท่ีเรียน 
        2) ในส่วนของห้องเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หารือกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
น าเงินสะสมของโครงการฯ ใช้ในการปรับปรุงทางด้านกายภาพ ให้มีการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ ภายในอาคาร 5 ซ่ึงขณะน้ี
อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ โดยมีการด าเนินงานปรับปรุงส าหรับห้องเรียน คือ 5203 และ 5204 ท่ีนิสิตใช้
เรียนอยู่ในปัจจุบัน โดยให้นิสิตได้ใช้ห้องเรียนท่ีอาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาส าหรับการเรียนการสอนเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าห้องเรียนจะปรับปรุงแล้วเสร็จ ซ่ึงคาดว่าการด าเนินงานปรับปรุงจะแล้วเสร็จในกลางปีการศึกษา 2563 
        3) มีการจัดบริการเกี่ยวกับ น้ าด่ืม อาทิเช่น ไมโล กาแฟ และน้ าอัดลม เพิ่มเติม ระหว่างตอนพักเบรคไว้ส าหรับ
บริการนิสิตในช่วงท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละสัปดาห์ท่ีมีการเรียนการสอน 
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         ท้ังน้ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อน าผลประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 

(n=4) 
รายการ 2562 2561 2560 

1. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.75  4.33  4.50 
1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์สนันสนุนการเรียนการสอน 4.75  4.50  4.75 
1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.50  4.25  4.50 
1.3 การเชี่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) 5.00  4.25  4.25 
2. ห้องเรียน 4.67  4.92  4.50 
2.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต 4.75  5.00  4.50 
2.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน 5.00  4.75  4.25 
2.3 ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน 4.25  5.00  4.75 
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 4.83  4.67  4.67 
3.1 ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร 4.75  4.50  4.50 
3.2 ความพร้อมของระบบไฟฟ้าของอาคาร 4.75  4.75  4.75 
3.3 ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 5.00  4.75  4.75 
4. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 4.50  4.25  4.17 
4.1 การปรับแต่งสถานท่ี ให้สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.50  4.25  4.25 
4.2 ความสะอาดของสถานท่ีและพื้นท่ีโดยรอบอาคาร 4.75  4.50  4.25 
4.3 ความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร 4.25  4.00  4.00 

รวม 4.69  4.54  4.46 
ข้อเสนอแนะ: - 
         
     จากตารางพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.69 โดยมีประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 3 
ประเด็น คือ การเชี่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียน และ ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ส าหรับความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน และ ความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร ค่าเฉลี่ย 4.25 
         
กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการปริญญาโท และคณะเศรษฐศาสตร์ น าผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะ ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ในปีการศึกษา 2562 เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อด าเนินการต่อไป  
        ส าหรับประเด็นในเรื่องของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน ส าหรับปีการศึกษา 2562 ได้มีปรับปรุงห้องเรียน
ของอาคาร 5 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการปริญญาโทฯ ซ่ึงบัดน้ีอยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องเรียน 
โดยให้มีการใช้ห้องเรียนในอาคาร 18 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาแทนเป็นการชั่วคราว คาดกว่าการปรับปรุงห้องเรียน
ใหม่จะแล้วเสร็จ เพื่อเปิดใช้ในปีการศึกษา 2563 
 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทและ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 
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รายการ 2562  2561 2560 

ด้านสื่อเอกสาร/และอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.51 4.24 3.85 
1. ความเพียงพอของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.64 4.32 3.97 
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 4.50 4.31 3.74 
3. ประสิทธิภาพของสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.52 4.34 3.98 
4. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.04 4.11 3.89 
5. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
    เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 4.72 4.19 3.86 
6. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ส าหับการค้นคว้า  
   เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต 4.64 4.16 3.66 
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 4.60 4.21 3.90 

7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ 4.72 4.11 3.85 
8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น ความสะอาด ความร่มรื่น ความสงบ 4.70 4.18 3.83 
9. ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์  
   เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 4.80 4.21 4.06 
10. อาคาร ห้องเรียน มีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ 4.50 4.32 4.12 
11. อาคาร สถานท่ี มีความเหมาะสมและเพียงพอในการท ากิจกรรม 4.54 4.16 4.09 
12. สภาพแวดล้อมภายในห้องสุขา เช่น ความสะอาด แสง การระบายอากาศ 4.58 4.15 3.55 
13. สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ และปลอดภัย 4.50 4.27 3.77 
14. สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ 4.42 4.31 3.91 
ภาพรามความพึงพอใจขของนิสิตต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.55 4.22 3.88 

 
        จากตารางพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.55 โดยประเด็นท่ีมีค่าความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย  4.80
รองลงมาเป็นประเด็นความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์  และระบบอินเตอร์เน็ต
และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศมีค่าเฉลี่ย ท่ีเท่ากัน คือ 4.72 และประเด็นท่ี
มีค่าความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.42 
  
        กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ในปีการศึกษา 2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อ
ด าเนินการต่อไป         
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ 

หลักสูตรฯ รอรับการตรวจประเมิน 
ในวันอังคารท่ี 9 และ วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563 

หลักสูตรฯ รอรับการตรวจประเมินใน 
วันอังคารท่ี 9 และ วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรฯ รอรับการตรวจประเมินในวันอังคารท่ี 9 และ วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษา 

      ผลการประเมินจากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.56 

 
การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ผลการประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.64 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
     ผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) ทีม่ีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.44 
 
 
หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

           หลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจบการศึกษาของนิสิตแผน ข (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) ที่มีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกับนิสิตแผน ก (วิทยานิพนธ์) 
 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

             มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน  
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
 

 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1 ส่งเสริมให้นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมประชุม

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, 2 

29 พ.ค. 2563 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีจะส าเร็จ
การศึกษามีการเผยแพร่ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปได้ดังน้ี 
1)  ตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่ม TCI1  
    จ านวน  3 คน 
2) น าเสนอเวทีระดับชาติ 
    จ านวน 26 คน 

2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

29 พ.ค. 2563 อาจารย ์

ผูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

3 ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7  

29 พ.ค. 2563 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
โดยมีผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
ส าเร็จตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 

4 ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมในการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

29 พ.ค. 2563 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีการด าเนินโครงการ IS Camp เพื่อ
ผลักดันให้นิสิตสามารถสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายได้ตามก าหนด เวลาคิดเป็น
ร้อยละ 96.67 

5 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

29 พ.ค. 2563 อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยน าผลการ
ส ารวจเสนอพิจารณาตามล าดับ จน
น าไปสู่การปรับปรุงห้องเรียน และวัสดุ
ครุภัณฑ์ในปีการศึกษา 2562 (ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 

     ควรมีการปรับจ านวนหน่วยกติของหลักสูตรเดิม 41 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และมีการเพิ่มรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 

 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

     มีการพิจารณารายวิชาและเนื้อหาที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมยัใหม่ เช่น Cryptocurrency,  
E-commerce เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดจิิทัล 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

      สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวจิัยในหัวข้อที่มีความทันสมยั สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการน ากรณีศึกษาที่ทันสมัยมาให้นิสิตศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 ร่วมกับหลักสูตรหลักด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และมีการเสนอ

หลักสูตรแยกเล่ม (หลักสูตรใหม่) ไปพร้อมกัน 
ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

2 จัดท าวิจัยสถาบันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
วันที่คาดว่าจะ

สิ้นสุดแผน 
ผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 ควรส่งเสริมให้นิสิต

ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม 1, 2 

ส่งเสริมให้นิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม 1, 2 

คะแนนถ่วง
น้ าหนักผลงาน
ของนิสิตมีค่า 
สูงขึ้น 

29 พ.ค. 2563 ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษามีการเผยแพร่
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100  
สรุปได้ดังน้ี 
1)  ตีพิมพ์ในวารสาร กลุ่ม TCI1  
    จ านวน  3 คน 
2) น าเสนอเวทีระดับชาติ 
    จ านวน 26 คน 
ส่งผลให้คะแนนถ่วงน้ าหนักผลงาน
ของนิสิตมีค่าสูงขึ้น 

อาจารย์ 
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 

2 ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น 

ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีต าแหน่งทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้น 

อาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร 
ท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน
เพิ่มขึ้น 

29 พ.ค. 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็น 
ร้อยละ 100 

อาจารย์ 
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 

3 ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ มคอ.
3 มคอ.5 และ มคอ.7 
หรือมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบ มคอ.3  
มคอ.5 และ มคอ.7  
ให้ดีมากยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบ 
มคอ.3 มคอ.5 และ 
มคอ.7 

นิสิตมีคุณภาพ
ตามเงื่อนไขที่
หลักสูตร  
(มคอ.2) ก าหนด 

29 พ.ค. 2563 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.5 และ 
มคอ.7 โดยมีผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานส าเร็จตามก าหนดคิด
เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้นิสิต 
มีคุณภาพตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตร
ก าหนด 

อาจารย์ 
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 

4 ส่งเสริมให้ผู้สอนจัด
กิจกรรมในการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

ส่งเสริมให้ผู้สอนจัด
กิจกรรมในการท า
วิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 

นิสิตสามารถยื่น
เรื่องขอสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย
จากจ านวนได้
ตามก าหนดคิด
เป็นร้อยละ 80 

29 พ.ค. 2563 มีการด าเนินโครงการ IS Camp 
เพื่อผลักดันให้นิสิตสามารถสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ตามก าหนด 
เวลาคิดเป็นร้อยละ 96.67  

อาจารย์ 
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 

5 จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของนิสิต และ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แบบส ารวจความ
ต้องการของนิสิต และ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

มีการปรับปรุง/
พัฒนาส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของ
หลักสูตร 

29 พ.ค. 2563 มีการจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยน าผลการส ารวจ
เสนอพิจารณาตามล าดับ จน
น าไปสู่การปรับปรุงห้องเรียน และ
วัสดุครุภัณฑ์ในปีการศึกษา 2562 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ) 

อาจารย์ 
ผู้รับผิด 
ชอบ
หลักสูตร 
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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 3.40 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.36 
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2.43 

3. นิสิต 3.00 
3.1 การรับนิสิต 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 3.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 3.00 

4. อาจารย์ 4.00 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 

คะแนนรวมเฉลี่ย (13 ตัวบ่งชี้) 3.45 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
1. จ านวนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของนิสิตมีจ านวนมากขึ้น และตีพิมพ ์
    อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ 2  
2. จ านวนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของนิสิตมีการเผยแพร่ในรปูแบบอ่ืนๆ  
   เพิ่มมากข้ึน เช่น น าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ   
   นอกเหนือจากเผยแพร่บนเว็บไซต์  
3. ทางหลักสูตรมีการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ีเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง        
    3 ด้าน คือ Learner Person, Co-creator, Active Citizen 
4. หลักสูตรมีคณุสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีส่ร้างจดุแข็งให้กับ 
   หลักสูตร  คือ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งการพิจารณา 
   ระดับศาสตราจารย ์  
5. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษ 
    ที่ 21 ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning 
 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยทีอ่ยู่ใน 
    ฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
2. หลักสูตรควรเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดการเรยีนรูท้ี่เสริมสรา้ง 
    ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. หลักสูตรควรสร้างความร่วมมือในการบริหารการใช้ทรัพยากรทั้งสอง 
   วิทยาเขต เช่น ระบบฐานข้อมูล  ระบบการยมืหนังสืออิเล็กทรอนกิส์  เป็นต้น 
 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมีการน าจุดเด่น 
และแนวทางการเสรมิ มาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
        - 
 
แนวทางปรับปรุง 
       - 
 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
      - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น  
1. จ านวนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของนิสิตมีจ านวนมากขึ้นและตีพิมพ์อยู ่
    ในฐานข้อมูลTCI 1 และ 2 
2. จ านวนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของนิสิตมีการเผยแพร่ในรปูแบบอ่ืนๆ  
   เพิ่มมากข้ึน เช่น น าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
   นอกเหนือจากเผยแพร่บนเว็บไซต ์
แนวทางเสริม  
1. หลักสูตรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยทีอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมีการน าจุดเด่น 
และแนวทางการเสรมิ มาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา  
      - 
แนวทางปรับปรุง  
     - 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น  
1. ทางหลักสูตรมีการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ีเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน  
    คือ Learner Person, Co-creator, Active citizen 
แนวทางเสริม  
     - 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมีการน าจุดเด่น 
มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา  
     - 
แนวทางปรับปรุง  
     - 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น  
1. หลักสูตรมีคณุสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีส่ร้างจดุแข็งให้กับหลักสตูร   
   คือ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าสูต่ าแหน่งการพิจารณาระดับ 
   ศาสตราจารย ์
แนวทางเสริม  
     - 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมีการน าจุดเด่น 
มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา  
     - 
แนวทางปรับปรุง  
     - 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษ 
   ที่ 21 ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning 
แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดการเรยีนรูท้ี่เสริมสรา้ง 
   ความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมีการน าจุดเด่น 
มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา  
     - 
แนวทางปรับปรุง 
     - 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
1. หลักสูตรควรสร้างความร่วมมือในการบริหารการใช้ทรัพยากรทั้งสอง 
   วิทยาเขต เช่น ระบบฐานข้อมูล  ระบบการยมืหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น 
แนวทางเสริม 
     - 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการประเมินฯ โดยจะมี
การน าจุดเด่น มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
          - 

แนวทางปรับปรุง 
     - 

 

 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
 

 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วันที่คาดว่า
จะสิ้นสุดแผน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 
 
 

หลักสูตรควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้นิสิต
เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท้ัง
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาผลักดัน 
ให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม 
TCI1  

นิสิตมีการตีพิมพ์
ผลงานในวารสาร 
กลุ่ม TCI1 

นิสิตตีพิมพ์ผลงาน 
ในวารสารกลุ่ม TCI1 
ร้อยละ 15  
จากจ านวนนิสิตท่ี 
จบการศึกษาตามรุ่น 

ปีการศึกษา 
2563 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 
 
 
 

หลักสูตรควรเพิ่มความ
หลากหลายของ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการ
การจัดการสอนแบบออนไลน์
เพิ่มในรายวิชา และมีการ
เสริมความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้สอนมีการบูรณา
การการจัดการสอน
แบบออนไลน์เพิ่ม
ในรายวิชา 

ผู้สอนมีการบูรณา
การณ์การจัดการสอน
แบบออนไลน์เพิ่มทุก
รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2563 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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