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รายงานผลการด าเนินการของ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
วันที่รายงาน 22 กรกฎาคม 2564 

 

ระดับ บัณฑิตศึกษา 
หมวดที ่1 ข้อมลทัว่ไป 

 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ ประเภท 
1 นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

รองศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลกัสูตร 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 

ที ่ มคอ.2 ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบนั 
1 นายฆนทันนัท ์ ทวีวฒัน ์ นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  นายฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  

2 นางฐิติวรรณ  ศรเีจรญิ  นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  นางฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  

3 นายพฒัน ์ พฒันรงัสรรค ์ นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์  นายพัฒน์  พัฒนรังสรรค์  

  นางสาวนรารัก  บุญญานาม  นางสาวนรารัก  บุญญานาม  
 

 อาจารย์ผู้สอน  
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01110511 Managerial Economics I ดร.จรีศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร ์  
2 01110512 Managerial Economics II รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์  
3 01110532 International Business Economics ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ ์
 

4 01110541 Advanced Marketing Business Economics ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
ดร.สลลิาทิพย์ ทิพยไกรศร 
ดร.ภาวตั  อุปถัมภ์เช้ือ 

 
อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษ 

5 01110542 International Marketing Business Economics ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ ์

 

6 01110591 Research Methods for Business Economics ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ปาริฉัตร  เต็งสุวรรณ ์
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
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ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
7 01110595 Independent Study ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 

รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

 

8 01110597 Seminar ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

 

9 01110599 Thesis ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 
1 01110531 Advanced Financial Business Economics ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์  
2 01110551 Business Economics of Project Analysis and Evaluation ดร.พษิณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 

ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
 

3 01110553 Advanced Business Economics Policies ดร.จรีศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร ์  
4 01110595 Independent Study ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 

รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

 

5 01110596 Selected Topics in Business Economics ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ศิริขวัญ เจรญิวิรยิะกุล 

 

6 01110597 Seminar ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
รศ.ศรีอร สมบรูณ์ทรัพย ์
ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์
ดร.ศิริขวญั เจรญิวิรยิะกุล 

 

7 01110599 Thesis ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
 

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร      หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นไป ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อ้างอิงมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
3 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ขอเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 1 คน คือ ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม โดยได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(หลักสูตรใช้ร่วม) ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.143/584 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2561 เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) โดยในปี
การศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร      ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ตามเกณฑ์
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ก าหนด โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 4 คน 
สรุปได้ดังนี้ 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:  
       ปริญญาเอก 4 คน (100.0%) 
     - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 1 คน (25.0%) 
        และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน (75.0%)  
      1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์  
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธรุกิจ)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
      2. รศ.ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Dr.sc.agr.  
          (Economics and Social Sciences in The Agri-Food Sector)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย ์
      3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics)  
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
      4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics)      
          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ก าหนด และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ตามเกณฑ์ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน  
      โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มี.ค. 
2562 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.306/1191 ลว 21 ก.พ. 2562 เรื่องขอเพิ่ม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพิ่ม
จ านวน 1 คน คือ ดร.ศิริขวัญ  เจริญวิริยะกุล  รวมเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งสิ้น 9 คน สรุปได้ดังนี้ 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า: ปริญญาเอก 8 คน (88.89%)  
       และ 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. (บริหารธรุกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

     2. รศ.ดร.ฐิติวรรณ  ศรเีจรญิ* 

         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Dr.sc.agr.  

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

         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย ์

      3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์* 

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 

          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

      4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม* 

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 

          ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

      5. ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจติร ์

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (International Economics) 

          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

      6. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, D.A. (Economics)  

          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

      7. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย ์

          คุณวุฒิ: ปริญญาโท, วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
          ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย ์

      8. รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์ 

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Agricultural Economics) 

          ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย ์

      9. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวริิยะกลุ 

          คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 

          ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

หมายเหตุ: * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนที่เป็นอาจารย์ประจ า      ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และตาม
เกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
ประจ า จ านวน 7 คน ดังนี้ 
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน: ปริญญาเอก 7 คน (87.50%)  
       และปริญญาโท 1 คน (12.50%)  
     - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ 1 คน (12.50%)  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน (37.50%) และอาจารย์ 4 คน (50.00%) 
     1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธรุกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
     2. ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร ์
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (International Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์
     3. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
     4. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
     5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, D.A. (Economics)  
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์
     6. รศ.ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย ์
         คุณวุฒิ: ปริญญาโท, วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย ์
     7. ดร.ศิริขวัญ  เจริญวริิยะกลุ 
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, Ph.D. (Economics) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์
      8. ดร.ปาริฉัตร  เต็งสุวรรณ ์
         คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธรุกิจ) 
         ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนที่เป็นอาจารย์พิเศษ       ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และทุกคนมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ ตาม
เกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
พิเศษ/วิทยากรบรรยายหัวข้อพิเศษ จ านวน 2 คน ดังนี ้
     - คุณวุฒิของอาจารย์ผูส้อนพิเศษ: ปริญญาเอก 2 คน (100.00%)  
     - ด ารงต าแหน่ง: อาจารย์พิเศษ 2 คน (100.00%) 
 1.  ดร.สลลิาทิพย์ ทิพยไกรศร    
      คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, ปร.ด. (บริหารธุรกจิ) 
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      ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์พิเศษ 
      ผลงานทางวิชาการ: 
 
      สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร. 2561. เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทลั โจทย ์
           ใหม่ทางการตลาด. วารสารปัญญาภิวัฒน,์ 10(2), 294-302 
2.  ดร.ภาวัต  อุปถัมภเ์ชื้อ 
    คุณวุฒิ: ปริญญาเอก, รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
    ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์พิเศษ 
     ผลงานทางวิชาการ: 
     นิชาพัฒน์ จิรธรพิพัฒน์, กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร และ ภาวตั อุปถัมภ์เช้ือ.  
          2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บรโิภคของสินค้าประเภท 
          เบียร์กรณีศึกษาผู้บรโิภคเบียร์อาซาฮีในเขตกรุงเทพมหานคร. การ 
          ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาต,ิ (563 – 573).   
          เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 
     ศรายุทธ์ ทัดศรี, ภาวัต อุปถัมภ์เช้ือ และ ตรีทิพ บุญแย้ม. 2563.  
          ปัจจัยการก ากับกิจการทีม่ีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจดนตรีที่จด  
          ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในหมวดธรุกิจสื่อและ 
          สิ่งพิมพ์. วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละกลยุทธ์การจัดการ, 7(1) 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

     ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนด และเป็นอาจารย์
ที่ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทุกท่านมีความรู้ความช านาญใน
หัวข้อที่ให้ค าปรึกษา และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการตาม
เกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. รศ.ศรีอร  สมบรูณ์ทรัพย ์
     - คุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       2. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
       3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค ์
       4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก แตไ่ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
       5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
       6. ดร.ศริิขวัญ  เจริญวิรยิะกลุ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

     ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักร่วม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ก าหนด และเป็นอาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งทุกท่านมีความรู้ความช านาญในหัวข้อที่ให้ค าปรึกษา มีคุณสมบัติของของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมตามที่ก าหนด และตามเกณฑ์ข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 จ านวน  6 คน คือ 
     - คุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       1. รศ.ศรีอร  สมบรูณ์ทรัพย ์
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     - คุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
       2. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
       3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค ์
       4. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
     - คุณวุฒิปริญญาเอก แตไ่ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 
       5. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
       6. ดร.ศริิขวัญ  เจริญวิรยิะกลุ 

8 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์      ตลอดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ก าหนด และต้องเป็นอาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งทุกท่านมีความรู้ความช านาญในหัวข้อที่ให้ค าปรึกษามีคุณสมบัติของของ
อาจารย์ผู้สอยตามที่ก าหนด และตามเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559  
จ านวน 9 คน คือ 
- อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 
  1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
  2. ผศ.ดร.นรารัก  บุญญานาม 
  3. ผศ.ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค ์
  4. ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ 
  5. รองศาสตราจารย์ศรีอร  สมบรูณ์ทรัพย ์
  6. ดร.ศริิขวัญ  เจริญวิรยิะกุล 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  7. ผศ.ดร.ศภุนันทา  ร่มประเสรฐิ 
  8. รศ.ดร.อภญิญา  วนเศรษฐ 
  9. รศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวสัดิ ์

9 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา แสดงรายละเอียดในหน้า 31-36 
 

10 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

     ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
จ านวน 6 คน  มีข้อมูลภาระงานดังตารางด้านล่าง 
 

ล าดับ 
จ านวนนิสิตในแผนการเรียน 

หมายเหตุ 
ชื่อ ก แบบ ก 2 แผน ข 

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

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม: 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นิสิตระดับปริญญาโทตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี           
- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนท่ี
ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบ
ได้กับจ านวนนิสิตท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังน้ี รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

11 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

     อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ โดยในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ท่ีท า
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจ านวน 6 คน มีข้อมูลผลงานวิจัย           
ดังตารางด้านล่าง 
 

ล าดับ ชื่อ มีผลงานตีพิมพ์ในรอบ 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 /  
    

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 และใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 
2564 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงไปยังคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมี
แผนพัฒนาปรับปรุงดังน้ี 

     1. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนดโดยให้
สอนคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม ตลอดจนผู้ใช้มหาบัณฑิต 

     2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

     3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติ 
     4. พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรทีส่นับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การจัดตั้งระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์

เพิ่มในกรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ลาศึกษาต่อ เกษียณอายุ หรือหมดสัญญาจ้าง ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรมีความต่อเนื่อง ราบรื่น แม้จะมีการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีกระบวนการในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เสนอให้คณะรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยเสนอในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ  
     2. คณะมีขั้นตอนการรับอาจารย์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
     3. หลังจากรับอาจารย์เข้าสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ด าเนินการประกาศแจ้งอาจารย์ในภาควิชาฯ ถึงเกณฑ์ข้อมูลคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเช่ียวชาญ เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดภาควิชาพิจารณาขอขึ้น
ทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความ
เชี่ยวชาญเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.ไปยังคณะกรรมการประจ าคณะ 
     5. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณารายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา 
มก. ท่ีประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตามล าดับ และแจ้งให้ อว. รับทราบ 
     6. ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกครั้ง มีการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ อว. 

- การประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรได้ ใช้การประชุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการที่ใช้อยู่แต่เดิมว่าพบปัญหา และอุปสรรคอะไรในการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ใหม่ในที่ประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ยังท าการประเมินโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นครอบคลุมเรื่องการพิจารณารับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และการมีกลไล และ
กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสม 

- การปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
       หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 จนกระทั่งได้กระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้ 
      ปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการที่ 4 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เนื่องจากพบปัญหาคุณสมบัติของอาจารย์
ที่เสนอให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. 
เมื่อเรื่องเข้ามาในท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะท าให้ต้องใช้เวลาในการเสนออาจารย์ท่านใหม่เข้าไปใหม่
ในการประชุมครั้งถัดไป ทางหลักสูตรจึงปรับกระบวนการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาช่วย
ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนและเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ผลจากการปรับปรุง
ดังกล่าวท าให้กระบวนการน าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรไปยังกรรมการประจ าคณะใช้เวลา
ลดลงอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปกลับมาเพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่เสนอช่ือเข้า
มาใหม่หลายครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
     ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 3 เนื่องจากพบปัญหาข้อมูลผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ที่หลักสูตรรวบรวมไว้ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทางหลักสูตรจึงได้เพิ่มกระบวนการ การประกาศแจ้งอาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ถึงเกณฑ์ข้อมูลคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาจารย์ใน
ภาควิชามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงาน และคุณวุฒิของตนเองเทียบกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็น
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และเพื่อให้ได้
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวท าให้ทางหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียน ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
จากอาจารย์ในภาควิชาฯ จ านวน 2 คนที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ไม่
สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่มีข้อสงสัยโต้แย้งเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มีการประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน นอกจากนี้ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ยังได้รับอนุมัติให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มี.ค. 2562 ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.306/1191 ลว 21 ก.พ. 2562 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปอีกด้วย 
     ปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 6 เนื่องจากพบว่า รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
จะขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปี 2563 จากการที่ผลงานทางวิชาการหมดอายุ 
หลักสูตรจึงเพิ่มกระบวนการติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ อว.ทุกครั้งที่มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการผลิตผลงานเพื่อให้มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ตลอดเวลาที่รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ได้ทันเวลา ผลของการปรับปรุงเพิ่มเติม
กระบวนการดังกล่าวท าให้ รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2562 ได้ 
2 ผลงาน และจะตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2563 อีก 1 ผลงาน รวมมีผลงานท้ังสิ้น 3 ผลงานในรอบ 5 ปีตาม
เกณฑ์ อว. 
     ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพร้อมทั้งแยกเล่มหลักสูตรเนื่องจาก
หลักสูตรจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 จึงได้มีการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ส าหรับหลักสูตรแยกเล่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ชุดใหม่ตามเกณฑ์ อว. ดังนี้ 

     1.    ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 
2. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
3. ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม 
4. ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 

 ระบบการบริหารอาจารย์ 
          การจัดตั้งระบบการบริหารอาจารย์มีเป้าหมายเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อว. 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อ
ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ มีดังนี้  
     1. พัฒนาอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ให้มีคุณวุฒิ และ/หรือต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป โดยมีกระบวนการ
ดังนี ้
         1.1 อาจารย์ประจ าแต่ละท่านจัดท าแผนการลาศึกษาต่อ และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
เสนอภาควิชาฯ  
         1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อท าแผนการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์แต่ละท่านในภาพรวมของภาควิชาฯ  
         1.3 เสนอแผนการลาศึกษาต่อ และแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
        1.4 ติดตามผลทุกปีเพื่อให้การพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามแผน และในกรณีที่อาจารย์ประจ าท่านใด
ไม่สามารถท าได้ตามแผนจะต้องท าบันทึกช้ีแจงเหตุผล 
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     2. มีการเชิญอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาฯ และเสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
        2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
        2.2 พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถจะเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ 
        2.3 ทางภาควิชาฯ เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ
ขอให้คณะท าสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3. มีการรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
หลังจากนั้นสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาผลงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไป 
     4. มีการรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีแผนจะจบ
การศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
     5. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยทางโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ใน
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีละ 300,000 บาท โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ แต่มี
เง่ือนไขที่ส าคัญคือผลงานที่ขอรับทุนจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่จะสามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 
     6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษปีละ 1 ครั้ง 
และแจ้งเตือนเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านสามารถรักษา หรือเพิ่มเติมคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของ อว. ได้ 
     7. หลังการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง จะมีการจัดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และการให้ค าปรึกษานิสิต เทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอาจารย์แบบไม่เป็นทางการ 

- กรประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ 
     ในการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ทางหลักสูตรได้ใช้เครื่องมือ 3 แบบในการประเมิน
กระบวนการบริหารอาจารย์ ได้แก่ 
     1. การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารอาจารย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ในที่
ประชุมทุกครั้ง  
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดท านโยบายการบริหารงานในระยะยาว ด้านการจัดท าแผนการบริหารงานในระยะ
ยาว ด้านการจัดท ากิจการรมการบริหารงานในระยะยาว ด้านการรายงานผลการด าเนินการท ากิจกรรม 
ด้านอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และด้านการประเมินอัตราก าลังอาจารย์กับจ านวนนิสิต 
     3. ไลน์กลุ่มอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  เพื่อเป็นสื่อกลางให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
สามารถเสนอแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ รวมถึงใช้สื่อสารปัญหาที่เกิดจากการบริหาร
หลักสูตรให้กับทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย 

- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

จนกระทั่งได้กระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้ 
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     ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 4 เข้ามาหลังจากที่ได้มีการประเมินแล้วพบว่า
กระบวนการรับสมัครเดิมที่ก าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวิฒปริญญาเอกนั้นไม่สามารถกระท าได้ ท าให้
สามารถรับสมัครและบรรจุ อ.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล ได้ 1 อัตรา โดยปัจจุบัน ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล 
ก็ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว และด าเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แล้วตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
     ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 5 ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 การจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยทางโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน
การท าวิจัยให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีละ 300,000 บาท เพื่อให้ทางหลักสูตรฯ สามารถเร่งรัด
กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ผลจากการปรับปรุงท า
ให้ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ และ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ สามารถขอทุนท าวิจัยในปีการศึกษา 2561 และ
ส่งงานวิจัยดังกล่าวขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในช่วงปลายปี 2561 ได้ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 
ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ยังขอสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการนี้เพื่อเตรียมผลงานและพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
การลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะเวลาการวิจัย 6 
เดือนอีกด้วย 
     ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว.  เนื่องจากในปี 2561 พบว่า 
ผลงานของ ดร.นรารัก บุญญานาม ก าลังจะหมดรอบระยะเวลาตามเกณฑ์ของ อว. ท าให้สามารถแจ้ง
เตือน ดร.นรารัก บุญญานาม ให้เร่งท าผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. ได้  
     ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการที่ 7 เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การให้ค าปรึกษานิสิต เทคนิคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องการการ
พัฒนาอาจารย์ หลังจากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการจัดประชุมเป็นประจ าเฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านต่างๆ ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวท าให้ในปีการศึกษา 2562 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ และ ผศ.ดร.นรารัก บุญญา
นาม ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 100 
      ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารอาจารย์และได้เพิ่มกิจกรรมใน
กระบวนการที่ 7 ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ทางหลักสูตรฯ เปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตรกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันในวันที่ 19 ตุลาคม 
2563 เวลา 9.00-12.00 น. หลังจากการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรดังกล่าว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าการประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรมและมีมติให้น าความรู้ที่ได้ใน
เรื่องการจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมาปรบัใช้ในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมบริการวิชาการทั้งในปีการศึ กษา 
2563 และปีการศึกษา 2564 

  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การจัดตั้งระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีเป้าหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตรฯ โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะทักษะในการจัดการเรียน
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การสอน การวัดและประเมินผลซึ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
     1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการหารือร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อก าหนดแผนและงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาความรู้และต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     2. ภาควิชาฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ไปเข้าร่วมฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้และทักษะในด้านที่ตนเองสนใจและเป็นประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย การเขียน
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต าราและการเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  
     3. คณะฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารบรรณประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ ทุกโครงการให้กับคณาจารย์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
     4. อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการท าบันทึกผ่านภาควิชาฯ หรือตอบกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคคลรวบรวมรายช่ือเสนอคณะฯ ผ่านภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วม
โครงการ  
      5. คณะฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการพร้อมค่าใช้จ่าย 

- การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทางหลักสูตรได้ใช้เครื่องมือ 3 แบบในการ

ประเมินกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 
     1. การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อที่
ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหม่ใน
ที่ประชุมทุกครั้ง  
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าแบบประเมินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีประเด็น
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ ด้านการวางแผนงบประมาณและการลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. และด้านการสนับสนุนให้น าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 จนกระทั่งได้กระบวนการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุง ดังนี้ 
     - ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการฝึกอบรมอาจารย์ โดยจัดโครงการอบรมเรื่อง “การ
เตรียมความพร้อมและผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจ าจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของตนเอง ท าให้อาจารย์
ประจ าทุกคนสามารถท าแผนพัฒนาตนเองส่งภาควิชาฯ ได้ 
     - ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ตัดกระบวนการฝึกอบรมอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นมาในปีการศึกษา 2560 
ออกเนื่องจากอาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้ในปี 2560 แล้ว และในปีการศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับภาควิชาฯ และคณะฯ ออกระเบียบหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนสนับสนุนการ
เขียนเอกสารวิชาการ และเกณฑ์การมอบเงินรางวัลส าหรบัผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตัวเองให้อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ 2 ในระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยผลจาการปรับปรุงดังกล่าวท า
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆ และขอสนับสนุนทุนท าวิจัย ตลอดจน
น าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานอย่างสม่ าเสมอมากขึ้น (ดูผลลัพธ์จากในหัวข้อถัดไป: ผลจากการปรับปรุงท า
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม) 
     - ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มกระบวนการ 3, 4 และ 5 เนื่องจากพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า มีการเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
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ต่างๆ น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับอาจารย์ในการพิจารณาโครงการอบรมต่างๆ 
เพื่อขอเข้าร่วม ส่งผลให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ (ดูผลลัพธ์ในหัวข้อ
ถัดไป) 
     - ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ตามระบบดังกล่าวเนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว  
ผลจากการปรับปรุงท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
     ผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้ในรอบปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าได้เข้ารว่มโครงการพัฒนาพัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงได้รับสนับสนุนทุน
จากคณะฯ ภาควิชาฯ และโครงการภาคพิเศษ ในการท าโครงการวิจัยและผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2560: 
     - ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความน่าจะเป็นใน
การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และได้
เผยแพร่ในลักษณะบทความวิจัยในวารสารวิชาการ. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. 2561. การศึกษาความน่าจะเป็น
ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ISSN: 2350-9864. 9(17), มกราคม – มิถนุายน 
      - รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The 
Vulnerability Assessment of Rural Farm Household in Thailand” ในการประชุม International 
Conference on Modern Tendency in Social Science, Humanuties, Economy and Business 
Management ระหว่างวันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2561 ประเทศสิงคโปร์  
     - ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ ได้รับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การประมาณอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจ าลองคุณลักษณะ” และได้เผยแพร่ใน 2 
ลักษณะ 
         1) บทความวิจัยในวารสารวิชาการ. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์. 2561. การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจ าลองคุณลักษณะ. วารสารเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ, ISSN: 1906-8522. 9(17), มกราคม – มิถุนายน 
         2)  บทความที่น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ. Pat Pattanarangsun. 2018. The Determinants 
of International Tourism Demand in the East Coast Tourism Development Region, 
Thailand.  Proceedings of the 4th International Conference of the RMUTT Global Business 
and Economics Conference 2018 (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 “การวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ” ภายใต้โครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการวิจัย 6 เดือน 
     - รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรม
โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้งโดยใช้โปรแกรม LISREL” วันท่ี 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 ณ. มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น” วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก, โครงการ “การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน” วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , โครงการ “การเช่ือมโยง Business matching ภายใต้โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี)” วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, โครงการ “การ
อบรม   เชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ 4.0 สร้างคอนเท็นต์ ให้ปังสร้างแบรนด์ให้โต ภายใต้โครงการ



15 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ชลบุรี)” วันที่10 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , โครงการ 
“บทเรียน online กับ Google Classroom” วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการดูงานเรื่อง “เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
การผลิตในอนาคต” วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จังหวัดชลบุรี, โครงการ
ดูงานเรื่อง “ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน อ.ย.  ระบบมาตรฐาน GMO และความรู้เรื่องสมุนไพร” วันท่ี 17 
สิงหาคม 2561 ณ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , โครงการ “ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ” วันที่  17 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
     - ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เรื่ อง Agricultural Zoning and Policy Conflict: Thailand’s Experience ในหนังสือ Land Use-
Assessing the Past, Envisioning the Future. เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ Intechopen ประเทศสหราช
อาณาจักร ในเดือนมีนาคม 2562 และได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการ “การก าหนดผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ ของหลักสูตร (PLO: Program Learning Outcome)” วันที่  8  มกราคม 2562 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     - ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมอบรม
โครงการ “การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยสื่อและเครื่องมือดิจิทอล” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ. ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการ “วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (EFA & CFA) การ
วิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(LISREL)” วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ 
ปีการศึกษา 2562: 
      - ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 
     - รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมน าเสนอบทความทางวิชาการระดบันานาชาติ 
Sricharoen, T. (2020). Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand. Conference 
chair of 2020  the 5th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 
2020) in Ritsumeikan University, Osaka, Japan.  January 10 to 12, 2020. นอกจากนี้ยังได้รับทุน
สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ วันที่ 17 มกราคม 2563 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน โครงการฝึกอบรมโครงการ Startup fundarising วันที่ 23-24สิงหาคม 2562 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Place by Facebook วันที่  25 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่  7 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการสอน วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
      -  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 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 กับ 
www.VBA-Excel.com  
ปีการศึกษา 2563: 
      - ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ได้เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์” วันที่  20 สิงหาคม 2563 กับโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     - รศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เพิ่มรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท 
พัทยา ชลบุรี โครงการการสัมมนา หัวข้อ “เรื่อง  Digital Transformation in Educational 3 สิ่งที่
อาจารย์ต้องรู้ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทางการศึกษา” วันท่ี 23 กันยายน 2563 สัมมนาออนไลน์ กับ 
Chulabhorn Royal Academy โครงการ “การใช้ SAS วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น"   
กับคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. 
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings (ออนไลน์) และโครงการ “การประชุมรายงานความก้าวหน้า
โครงการเพิ่มรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด” วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 9-16 น 
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรม
หลักสูตร "การใช้ SAS วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น"   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในวันศุกร์ที่  3 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings (ออนไลน์ )  การ เสวนาวิชาการเรื่ อง  New Normal Agriculture Accelerated by the 
COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  28 พฤษภาคม 2563  (ออนไลน์) การเสวนาทางวิชาการ
ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID19: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้มและ
แนวทางออกหลังกลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   12 มิถุนายน 
2563 (ออนไลน์) และกิจกรรม KM การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  1 กรกฎาคม 2563 
     -  ผศ.ดร.นรารัก บุญญานาม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การตลาดดิจิทัล” วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ออนไลน์) โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา โครงการกิจกรรม KM การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กับ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การปฏิรูปหลักสูตร...ทางรอดของ 
วิทยาเขตศรีราชา” วันท่ี 24 มีนาคม 2564 กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
     - ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และได้เข้าร่วมอบรม โครงการคอร์สอบรมออนไลน์ Welcome to New Normal/หลักสูตร GS-CLS: 
Google Classroom วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. กับ Workplace from Facebook 
(ออนไลน์ ) โครงการคอร์สอบรมออนไลน์ Welcome to New Normal/หลักสูตร CW-Planner: 
Microsoft Planner and Microsoft to Do วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ 
Cisco Webex (ออนไลน์) โครงการคอร์สอบรมออนไลน์ Welcome to New Normal/หลักสูตร CM-
Team 1-2: Microsoft Team for Collaborative Working วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-
14.30 น. ผ่านระบบ Cisco Webex (ออนไลน์) โครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)/ 
หลักสูตรภาษา Python ส าหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with 
Python Language) วันที่ 5-6 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ออนไลน์) และโครงการบริการวิชาการ อบรมออนไลน์ฟรี/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจพิชิตยุค Disruption วันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2564 กับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ออนไลน์) 
     ทั้งนี้จะเห็นว่าผลจากการปรับปรุงกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องท าให้ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองจนสามารถมีผลงานตามเกณฑ์ อว.ครบทุกคน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

รายละเอียด จ านวนอาจารย ์
คุณวุฒิของอาจารย ์ ตร ี - 

โท - 
เอก 4 

รวม 4 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ป.เอก/ท้ังหมด) ร้อยละ 100.00 

 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
รายละเอียด จ านวนอาจารย ์

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ อ. - 
ผศ. 3 
รศ. 1 
ศ. - 

รวม 4 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จ านวนอาจารย์ท้ังหมด) ร้อยละ 100.00 

 ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563  
ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 15 
บทความวจิัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารทางวชิาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล (0.40)  
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนอืจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

7 

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 1 
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ (1.00)  
ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)  
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน (1.00)  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
ต าราหรอืหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวชิาการ (1.00)  
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (0.80)  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (1.00)  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)  

รวม 23 
หมายเหต:ุ ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลงานในปี พ.ศ. 2563 สรปุคะแนนไดด้ังนี ้

ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 15 3.00 
วารสาร TCI 1 (0.80) 7 5.60 
วารสารนานาชาติ (1.00) 1 1.00 

รวม 23 9.60 
 ค านวณ ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (9.60/4) ) X 100 ร้อยละ 240 
ค านวนคะแนนที่ได้ (240/40) X 5 30 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 
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 รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ที ่ ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2563 ประเภท น้ าหนัก 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์ 
 1. ฆนัทนันท์  ทวีวัฒน์. (2563). การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของการลงทุนในกองทุน

รวมเรยีแบบดัชน้ีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ
จัดการ. 7(1), 69-80. 

N 0.80 

 2. จริยา สุขเพีย และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. (2563). การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ และต่างประเทศ.  
ใน สุกัญญา บูรณเดชาชัย และปิยากร หวังมหาพร (บก.), การประชมุวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ครั้งท่ี 16. (น.182-190). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

K 0.2 

 3. จันทร์ทิมา โปกุล และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. (2563). การเปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง
จากการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรุก และกองทุนรวมที่มีนโยบายบริหารแบบเชิงรับ. 
ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2640-2656). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 4. ธันยารัศมิ์ สินทรัพย์ และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. (2563). อัตราผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยต์ามฐานภาษีของบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน).  
ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2508-2522). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 5. วรสิทธ์ิ มั่นใจ และฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์. (2563). การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง
ระหว่างกลุม่หุ้นปันผลและกลุม่หุน้เติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค. ใน มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดบัชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 
4. (น.2683-2694). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ 
 1. Thitiwan Sricharoen. (2020). Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand. 

Journal of Economics, Business and Management. 8(3), 224-229. 
N 0.8 

 2. Thitiwan Sricharoen. (2020). Migration in the Mekong Sub-region: Route from Myanmar, 
Cambodia and Lao to Thailand and Social Welfare Arrangement. London Journal of 
Research in Humanities and Social Science. 20(8), 31-50. 

N 0.8 

 3. Thitiwan Sricharoen. (2020). Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, 
Myanmar and Lao Migrant Workers. Journal of Business and Economics Review. 5(2),  
72-79. 

N 0.8 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ 
 1. จรัญญา ภาคเมธี และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมงานว่ิงในจังหวัด 

ชลบุรี. ใน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
(UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2346-2361). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 2. จารวี ศิริ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ผลกระทบของมาตรการภาษีและปัจจยัทางเศรษฐกิจมห
ภาคต่อรายรับรวมจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย. ใน Attapol Kuanliang (บก.), การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11. (น.178-185). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

K 0.2 

 3. จิตภรณ์ ทรงประกอบ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้อินเทอร์ 
เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงของผู้ให้บริการในประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท โอ. วารสารบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal), 15(1), 37-50. 

N 0.8 

 4. จิรายุทธ์ ธราธร และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2587-2603). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 
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 5. ปรียาภา ทรัพยเ์กิด และพัฒน์ พัฒนรังสรรค.์ (2563). ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตอ่
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบรุี. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม,่ 21(2), 148-196. 

N 0.8 

 6. ปิยธิดา หฤทัยปรีดากลุ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). แบบจ าลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวธิีการ
ทางเศรษฐมิติ: กรณีศึกษาช้ินส่วนนิวเมติกส์ของบริษัท นิวแม็ก จ ากดั สาขาชลบรุี. วารสารมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม, 10(1), 101-109. 

N 0.8 

 7. วริศรา แช่มช้อย และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย
กับธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดชลบุรี. ใน Attapol Kuanliang (บก.), การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11. (น.161-169). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

K 0.2 

 8. วีรวรรณ เงินประเสริฐ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการท าธรุกรรม
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ อ าเภอศรีราชา จังหวังชลบุรี. ใน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2381-2394). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 9. เวณิกา ภูมิกระจาย ศภุชาติ สขุารมณ์ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ
ของผู้ประกอบการในการใช้บริการตัวแทนออกของศุลกากรในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร. ใน  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 
ครั้ง ท่ี 10. (น.491-504). นนทบุรี: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม 
 1. Nararuk Boonyanam. (2020). Agricultural economic zones in Thailand. Land Use Policy.  

99(2020), 102774: 1-9 
M 1.0 

 2. กนกวรรณ ธรรมชาติ และนรารัก บุญญานาม. (2563). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงพลาสตกิย่อย
สลายของผูป้ระกอบการในตลาดสดน่าซื้อ อ าเภอพนัสนิคม. ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การประชุม 
วิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2362-2380).  
กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 3. ชนาภา ฤทธิ์รัศมี และนรารัก บุญญานาม. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามะพร้าวในประเทศไทย.  
ใน มหาวิทยาลัยทักษิณ, สถาบันวจิัยและพัฒนา, การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ครั้งท่ี 30 ประจ าปี 2563. (น.518-526). พัทลุง: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 4. ธิดารัตน์ คงสา และนรารัก บญุญานาม. (2563). ปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสินใจออมในกองทุนการออม
แห่งชาติ. ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
(UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2328-2345). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 5. นาเดียร์ อัสมะแอ และนรารัก บุญญานาม. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผา่นสื่อ 
ออนไลน์ของนิสิตจุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. 
(น.2395-2414). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 

 6. ภัทรกันย์ บ ารุงหงษ์ และนรารกั บุญญานาม. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง. ใน มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งท่ี 4. (น.2461-2476). กรงุเทพฯ: ผู้แต่ง. 

K 0.2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปี

การศึกษา 
รายชื่ออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
อัตรา 

การคงอยู ่

ต้นป ี สิ้นปี ต้นป ี สิ้นปี เดิม ใหม ่
2563 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 

4 4 - - 100 
2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 
3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์ 3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 
  

2562 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 

4 4 - - 100 
2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 
3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์ 3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 
  

2561 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 1. ผศ.ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ 

4 4 - - 100 
2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 2. รศ.ดร.ฐติิวรรณ ศรเีจรญิ 
3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์ 3. ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค ์
4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 4. ผศ.ดร.นรารัก บญุญานาม 
  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.67 4.83 4.92 
2. ระบบการบริหารอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร 4.35 4.75 4.71 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 4.38 4.58 5.00 

รวมเฉลี่ย 4.46 4.72 4.88 
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หมวดที ่3  นิสิตและบัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิต (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
 2559 2560 2561 2562 2563 

2559  40 37 4 4 3 
2560   35 32 2 2 
2561    36 30 1 
2562     24 24 
2563      30 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออก 
มีจ านวน 9 แห่ง แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สนใจศึกษาต่อมีทางเลือกค่อนข้างมาก ประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกัน
และสามารถทดแทนกันได้ จงึเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวนนิสิตมีจ านวนลดลง ประกอบการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-
19 ท าให้การจัดรูปแบบการเรียนต้องท าในลักษณะออนไลน์ เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้ที่ยังมั่นใจในกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
ชะลอการตัดสินใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.1 การรับนิสิต  การรับนิสิต 

- กระบวนการและผลการด าเนินงานการรับนิสิต 
กระบวนการ 
หลักสูตรได้ก าหนดรับนิสิตปีละ 40 คน โดยในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการรับนิสิต ดังน้ี (มีการปรับปรุง

กระบวนการท่ี 1 จากปีการศึกษา 2562) 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่วงก่อนเปิดรับสมัครเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และต่อเน่ืองไปจนถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร ประสานงานกับศิษย์เก่า เพื่อขอให้มีการแชร์ข้อมูลการเปิดรับสมัครในสื่อ
ออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ ส่วนนิสิตปัจจุบันได้ขอความร่วมมือให้มีการแชร์ข้อมูล
การเปิดรับสมัครในสื่อออนไลน์ facebook ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและการ post ภาพบรรยากาศ
การเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงาน แบบไม่เป็นทางการเพิ่มเติมด้วย  และได้เพิ่มการแชร์ภาพถ่าย
อาจารย์และนิสิตแต่ละคนท่ีมีการเขียนข้อความแนะน า /ความรู้สึกต่อหลักสูตร เพื่อเพิ่มสื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2. จัดเตรียมชุดใบสมัครและเอกสารประกอบท่ีส าคัญ 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับสมัครซ่ึงมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. คณะอนุกรรมการรับสมัคร พิจารณาใบสมัครและท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5. คณะอนุกรรมการรับสมัครและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนแนวทางและข้อค าถามในการ

สัมภาษณ์ 
6. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 2 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ซ่ึงคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

7. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งคะแนนสัมภาษณ์ให้คณะอนุกรรมการรับสมัครและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรน าไปพิจารณาร่วมกัน เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษา 

8. ในกรณีท่ีจ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จะขออนุมัติเปิดรับสมัครในรอบท่ี 
2 โดยมีขึ้นตอนเพ่ิมเติมดังนี ้
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งไปท่ีประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาค

พิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 
- ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี

ราชา น าวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ เพื่อขออนุมัติเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 ไปท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย 
9. ในกรณีการรับสมัครท้ัง 2 รอบแล้วพบว่าจ านวนนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษายังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

จะขออนุมัติเปิดรับสมัครรอบท่ี 3 เป็นรอบสุดท้าย ขั้นตอนการรับสมัครด าเนินการเหมือนรอบท่ี 2 
10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ใน

แต่ละขั้นตอนของการรับสมัครนิสิต 
การประเมินกระบวนการ 
ส าหรับการรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการฯ ร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการรับสมัครนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา แล้ว
พบปัญหาดังนี้ 

ปัญหาท่ี 1: จ านวนของผู้ท่ีมาซ้ือใบสมัครยังคงต่ ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี 40 คน  
ปัญหาท่ี 2: หลังจากท่ีจัดสอบสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ท่ีผ่านสอบสัมภาษณ์แต่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวส่วนหน่ึง 

โดยจากการโทรสอบถามผู้ท่ีสละสิทธิ์ให้ข้อมูลว่าติดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนต าแหน่งงาน  ย้ายท่ีท างาน และติด
ปัญหาส่วนตัวจึงยังไม่พร้อมท่ีจะมาเรียนในปีการศึกษาน้ี และปัญหาจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้การเรียน
การสอนปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงผู้ท่ีต้องการเข้าเรียนบางคนต้องการท่ีจะศึกษาในชั้นเรียนมากกว่าท า
ให้สละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อ 

ซ่ึงจากปัญหาท้ัง 2 ประการท าให้ได้ยอดนิสิตท่ีมารายงานตัวเข้าศึกษารวมท้ังสิ้น 18 คน ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้จ านวน 40 คน ดังน้ันจึงมีเปิดรับสมัครนิสิตเพิ่มเติมในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เพิ่มเติม และจากการสอบถาม
ข้อมูลจากนิสิตท่ีรายงานตัวเข้าศึกษาในรอบแรกพบว่าส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรจากทางเพจ 
facebook และค าแนะน าจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท่ีก าลังศึกษา 

การปรับปรุงกระบวนการ 
 ส าหรับการรับสมัครนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในรอบท่ี 2 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท่ี 1 

โดยได้มีการเพิ่มกระบวนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านการจัดบริการวิชาการในระบบออนไลน์ จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเปิดบ้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในยุค “Disruption” 2) โครงการ Design Thinking 3) 
โครงการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอก ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้มี
การแชร์ข้อมูลการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครเพิ่มมากขึ้น 

ผลจากการปรับปรุง ท าให้หลักสูตรมีผู้สนใจและรู้จักหลักสูตรมากขึ้น จากผลส ารวจการเข้าร่วมและ
ประเมินความพึงพอใจในโครงการ ท้ัง 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเปิดบ้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในยุค 
“Disruption” มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 78 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอยู่ท่ี 4.35 
2) โครงการ Design Thinking มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 88 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอยู่ท่ี 4.54 3) โครงการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 258 
คน ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอยู่ท่ี 4.74 ซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการในการท าสื่อประชาสัมพันธ์
ดังกล่าวท าให้แนวโน้มความพึงพอใจของการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีผู้สนใจมากขึ้นและมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น ตามล าดับ 

  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
-  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี (มีการปรับปรุงเพิ่มกระบวนการท่ี 
1 จากปีการศึกษา 2562) 
1. มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ระเบียบและข้อบังคับ และ

ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิต รวมท้ังมีการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ี เพื่อแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดยในปีน้ีได้มีการรูปแบบ
ปฐมนิเทศเป็นรูปแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 

2. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่  โดยการให้รุ่นพี่ให้ค าแนะน าและถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเรียนและการปรับตัวให้กับนิสิตใหม่  

3. หลักสูตรก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  วิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาการเงิน โดยมีชั่วโมงเรียนวิชาละ 21 ชั่วโมง โดยวิชาปรับพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา
แรก วิชาละ 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ช่ัวโมง เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษาแรก ส่วนปรับพื้นฐานวิชาการ
เงินจะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคปลาย ปีการศึกษาแรกเน่ืองจากเป็นพื้นฐานของวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินขั้นสูงท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษาแรก 

4. ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้มีการจัดสอนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนิสิตก่อน
เข้าเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2  

5. ในส่วนการจัดสอนทบทวนให้นิสิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ปรับรูปแบบการสอนเป็นระบบ
ออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2  

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ี

ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ท าให้การเรียนการสอนโดยการเดินทางมาท่ีคณะไม่สามารถท า
ได้ ท าให้ต้องมีการปรับการเรียนการสอนใหม่เพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ซ่ึงมีผลกระทบในช่วงจัดสอน
ทบทวนก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ

ออนไลน์ท่ีไม่ใช่การบันทึกคลิปไว้ล่วงหน้า เป็นการสอนนิสิตแบบเรียลไทม์เมื่อนิสิตมีปัญหาหรือข้อซักถามสามารถ
สอบถามผู้สอนได้เหมือนการเข้าชั้นเรียนปกติ โดยท่ีนิสิตไม่ต้องเดินทางมาเข้าชั้นเรียนท่ีคณะเพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่ยังคงสามารถท่ีจะได้เข้าเรียนเพื่อทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ซ่ึงเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร 
โดยอาจารย์ท่ีสอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์ประจ าวิชา 

ผลจากการปรับปรุง 
     นิสิตสามารถเข้าเรียนได้ตามก าหนดเวลาและได้รับการทบทวนก่อนการสอบครบตามจ านวนชั่วโมงเรียน
ท้ังหมด แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางมาเข้าเรียนยังที่คณะได้ ซ่ึงผลจากการปรับปรุงพบว่าอัตรา
การลาออก มีเพียง 1 คน จากท้ังหมด 30 คน และยังคงมีอัตราการคงอยู่ยังคงเป็นตัวเลขท่ีสูง หรือคิดเป็นอัตรา
การคงอยู่ท่ี 96.67% 

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
-  การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ

คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  และ
อาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทาง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 
บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิต
ในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถาม
ทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ” เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะ
เป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่
นิสิต ในกรณีท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถ
รับส่งให้นิสิตจากที่วิทยาเขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้
สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไข 

การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการในรอบปีการศึกษา 2562 พบว่าผลจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีผ่านมาดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ อัตราการการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง นิสิตท่ีจะจบการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 เป็นสัดส่วนท่ีสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีการประชุมหารือกันว่าการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นการระดมความคิดกันระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรีราชา ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขนบ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจท าให้ติดอยู่ใน
กรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 3 
ประเด็นหลักๆ คือ 1. กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

นอกจากน้ีส าหรับปีการศึกษา 2563 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากนิสิตท่ีจบในรุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่านิสิตอยากให้มีความยืดหยุ่นใน
การจัดโครงการ Thesis/IS Camp เน่ืองจากโครงการดังกล่าวจะจัดเฉพาะวันเสาร์ตามตารางท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
แต่ละท่านลงไว้ ซ่ึงมีนิสิตจ านวนหน่ึงท่ีท างานวันเสาร์เว้นเสาร์ จึงท าให้ไม่สามารถมาขอค าปรึกษาได้  ประกอบ
กับในปีน้ีได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท่ี 7 โดยการดึงจุดเด่นของการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีไม่มีข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา จาก
เดิมท่ีมีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในวันเสาร์ ท่ีห้องเรียนของคณะ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มาเป็นการให้อิสระอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถนัดให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตามวันและเวลาท่ี
ท้ัง 2 ฝ่ายสะดวกตรงกัน 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาใหม่เป็นดังน้ี 
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ

คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหัวเรื่อง ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ี
อาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. (ปรับปรุงกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการ
ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตสามารถนัดวันและเวลา
ที่สะดวกตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย 

8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และ
อาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทาง
ในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 
บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิต
ในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถาม
ทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ” เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะ
เป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่
นิสิต ในกรณีท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถ
รับส่งให้นิสิตจากที่วิทยาเขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้
สามารถจบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไข 

16. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกัน 

      และจากการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
บัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะอัตราการจบของนิสิตสูงขึ้น โดย 

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

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

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

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

- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน จาก
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75  

- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 29 คน จาก
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

- ปีการศึกษา 2563 คาดว่านิสิตจะสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 24 คน 
จากจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

   นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองโดย 

- 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 

- ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสมจ านวน 
4 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) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- 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) 
- ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 3 คน (แผน ข ท้ังหมด) และ TCI 

2 จ านวน 2 คน (แผน ข ท้ังหมด) (นิสิต 24 คน) 
 

 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กระบวนการเดิมของปีการศึกษา 2562 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของนิสิต

แต่ละรุ่นเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึงประกอบไปด้วย  

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

2. ประธานรุ่นหารือกับเพื่อนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปี
การศึกษาน้ันๆ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ (ถ้ามี) 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันหาเวทีสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง

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

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาการน าเทคโนโลยี
และสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มาบูรณาการในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
และบริบทของแต่ละรายวิชา เช่น เทคนิคการสอน การมอบหมายงาน การสอบวัดผล การท างานกลุ่ม 
การน าเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับนิสิตท่ียังไม่มีความรู้และความ
ช านาญในทักษะดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2563 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา (COVID-19) ท่ีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการ
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ หารือร่วมกับประธานรุ่นของ
นิสิตแต่ละรุ่นเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการก าหนดกรอบการพัฒนานิสิตตามหลัก 4C ซ่ึง
ประกอบไปด้วย  
1) C1: Collaboration การร่วมมือร่วมใจ 
2) C2: Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 
3) C3: Communication การสื่อสารติดต่อ 
4) C4: Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 

2. ประธานรุ่นหารือกับเพื่อนในรุ่นเพื่อเสนอกิจกรรมท่ีต้องการให้ทางหลักสูตรจัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม

ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปี
การศึกษาน้ันๆ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรอบปีการศึกษาน้ันๆ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ (ถ้ามี) 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันประเมินผลการจัดกิจกรรม 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันหาเวทีสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง

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

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณาการน าเทคโนโลยี
และสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มาบูรณาการในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
และบริบทของแต่ละรายวิชา เช่น เทคนิคการสอน การมอบหมายงาน การสอบวัดผล การท างานกลุ่ม 
การน าเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับนิสิตท่ียังไม่มีความรู้และความ
ช านาญในทักษะดังกล่าว ซ่ึงจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 

9. (เพิ่มกระบวนการนี้ ในปีการศึกษา 2563) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเริ่มน าเข้ามาใช้  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
รวมถึงเป็นการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดสถานการณ์ลักษระนี้ในอนาคต ส าหรับปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 

    ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการแนะน านิสิตเกี่ยวกับโปรแกรม MS Teams, Google Meet และ Cisco Webex 
เป็นต้น โดยเริ่มใช้จริงกับรายวิชาท่ีอยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระลอก 1-3 ซ่ึงมีท้ัง
ช่วงท่ีระบาดหนักและช่วงคลี่คลาย โดยในช่วงที่สถานการณ์ระบาดหนัก จะเป็นการสอนออนไลน์ 100% ในขณะ
ท่ีช่วงสถานการณ์คลี่คลาย จะเป็นการสอนในรูปแบบผสม (มีนิสิตบางส่วนมาน่ังเรียนในชั้นเรียนพร้อม ๆ กับท่ี
ผู้สอนสอนผ่านระบบออนไลน์) ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวน้ีเอง จึงเป็นโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงการท ากิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยนิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันและ
การท างาน เช่น การประชุม หรือการท างานแบบออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบหน่ึงนั่นเอง 
    ในขณะเดียวกัน หลักสูตรฯ ยังคงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนิสิต โดยมีโครงการต่อเนื่อง ดังน้ี   

- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนิสิตแต่ละรุ่น และบุคลากรของโครงการ แบบออนไลน์ (C1, C3) 
- ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการต่างๆ ในวิทยาเขตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ (C1, C2) 
นอกจากน้ัน ได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตในหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับพัฒนาธุรกิจ (Design Thinking for Business Innovation” จัดโดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ ท่ี 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น และ
โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ ท่ี 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. (C2, C4) ซ่ึงประเด็นท่ีได้
จากการอบรมน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการในการคิดวิเคราะห์และวางแผนต่างๆ ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
 อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา   

ปีการศึกษา จ านวนรับเช้า 
(1) 

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออก/คัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2563 (3) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2563 30       1 
2562 24      24 - 
2561 36     29  6 
2560 35    30   4 
2559 40   32 1   7 
2558 63  53 3    6 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = (2) x 100 = 100        
                                  (1) 
 อัตราการคงอยู่  = (1)-(3) x100 = 100  
                          (1)        

o ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่จ านวนนิสิต 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่จ านวนนิสิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1 ปัจจัยที่เกิดจากสภาพ  

แวดล้อมภายนอก ซึ่งทางหลักสูตรไม่สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการได้ เช่น นิสิตได้เลื่อน/เปลี่ยนต าแหน่งงาน นิสิตเปลี่ยนสถานท่ี
ท างาน นิสิตมีปัญหาส่วนตัว ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการทางด้านเวลาในการมาเรียน และ 2 ปัจจัยที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตร เช่น นิสิตรู้สึกว่าเนื้อหารายวิชาที่เรียนนั้นยากเกินไป หรือเมื่อเรียนไปแล้วพบว่าไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ โดยการ
บริหารจัดการในส่วนน้ีทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมนิกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องกระบวนการสอบสัมภาษณ์ การจัดบรรยายพิเศษในวันปฐมนิเทศ การสอนปรับพื้นฐาน การจัดโครงการสอนทบทวนก่อน
สอบในช่วงภาคการศึกษาแรก ซึ่งส่งผลให้อัตราคงอยู่ของนิสิตสูงขึ้น 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มาจากการที่นิสิตไม่สามารถจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระให้เสร็จทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากภาระงานประจ าหรือมีปัญหาส่วนตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ทั้งอาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ให้ค าปรกึษาผ่านทางออนไลน์ ซึ่งท าให้การนัดหมายในการให้ค าปรึกษาแนะน านั้นมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต   
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
1. การรับนสิิต 4.59 4.47 4.52 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 4.56 4.55 4.77 
3. การควบคุม การดูแล การให้ค าปรกึษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 4.55 4.67 4.71 
4. การพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 4.63 4.53 4.34 

รวมเฉลี่ย 4.58 4.56 4.58 

 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตยังอยู่ในระดับ

ดีมากทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ทางอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมกีารสนทนากลุม่กับนิสิตรุ่นกอ่นๆ 
แล้วน าข้อแนะน าต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสอนปรับพื้นฐาน หรือการจัดโครงการสอนทบทวนก่อนสอบใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีนิสิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัว แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตทางด้านการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นมีค่าต่ าลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดของการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมมาเป็นลักษณะออนไลน์ ซึ่งท าให้ความน่าสนใจลดลง และการโต้ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมีข้อจ ากัดมากข้ึน 
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 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้ว
ประมาณ 9 เดือน และมีการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับตัวแทนของนิสิต นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน
ว่านอกจากการจัดสอนปรับพื้นฐานในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้วนิสิตอยากให้มีการจัดสอนทบทวนให้ก่อนสอบส าหรับ 2 
วิชาแรก เนื่องจากเนื้อหาวิชาค่อนข้างยากและหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ block course สัปดาห์ละ 7.5 ช่ัวโมง และนิสิตส่วน
ใหญ่ท างานควบคู่ไปกับการเรียนต่อ เว้นว่างจากการเรียนไปหลายปี ท าให้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้หารือกันและได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการเพิ่มการสอนทบทวนให้นิสิตก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 และเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 ซึ่งเป็น 2 วิชาแรกในหลักสูตร โดยอาจารย์ที่สอนทบทวนจะไม่ใช่อาจารย์
ประจ าวิชา  
 ส าหรับปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรก็ยังคงมีการจัดมัชฌิมนิเทศให้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เช่นเดียวกับปีที่
ผ่านมา และมีการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรกับนิสติที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้นิสิตแต่ละคนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั
การบริหารงานของหลักสูตร และสิ่งที่อยากให้ทางหลักสูตรมีการปรับปรุง โดยนิสิตส่วนใหญ่ได้มีการกล่าวถึงการจัดสอนทบทวนใน 2 วิชา
แรกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากอยากให้ทางหลักสูตรคงไว้ และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้ านกายภาพและคุรุภัณฑ์ที่ค่อนข้างเก่า ซึ่ง
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หารือกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อขออนุมัติน าเงินสะสมของโครงการฯ มาใช้ในการ
ปรับปรุงทางด้านกายภาพ ซึ่ง ณ เดือนมีนาคมอยู่ระหว่างกระบวนการปรับแผนการใช้เงิน และคาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จในต้นปี
การศึกษา 2563 
 ในปีการศึกษา 2563 การปรับปรุงทางด้านกายภาพได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนใน
ด้านการจัดการสถานที่ให้มีความสะอาด และมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยอ านวยความสะดวกต่อการเรียน นอกจากนี้ยังมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ไม่
สะดวกในการเข้าช้ันเรียนทบทวนเนื่องจากเวลาเลิกงานค่อนข้างกระช้ันกับเวลาเรียน โครงการฯ จึงได้อาศัยช่องทางในการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ควบคู่ไปกับการจัดชั้นเรียนในสถานท่ีจริง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตที่ไม่สามารถเข้าช้ันเรียนทบทวนได้ทันเวลา ซึ่งได้รับผล
ตอบรับจากนิสิตเป็นอย่างดี นิสิตยังคงสามารถทบทวนบทเรียนก่อนสอบได้โดยไม่กังวลเรื่องการเดินทาง 

 ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 
 นิสิตที่จะจบการศึกษาในแต่ละรุ่นสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีการศึกษาล่าสุดจากนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 30 คน มีนิสิตที่สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน  TCI 2 จ านวน 1 คน 
น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 27 คน และมีนิสิตได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่นระดับปริญญาโท จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 คน 
 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF 5 ด้าน) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด               14 คน  (ร้อยละ 46.66) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561                30 คน   
คะแนนเฉลีย่ที่ไดจ้ากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.46 

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู ้ คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) 
1 คุณธรรม จรยิธรรม 4.54 
2 ความรู ้ 4.43 
3 ทักษะทางปัญญา 4.43 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.39 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.48 

รวมเฉลี่ย 4.46 
หมายเหต:ุ ส าหรับหลักสตูรที่มีการประเมินนอกเหนือจาก TQF 5 ด้าน สามารถเพิ่มเติมผลประเมินได ้

o การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 46.66 ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต

มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี - ดีมากในทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 
5 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อนิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย 4.54 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรจะมีการนผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตของปีก่อนหน้ามาพิจารณา แล้วทบทวนกระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้รายวิชาที่เปิดสอนมีการตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละด้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านที่มีผล
การประเมินผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การเผยแพร่ผลงาน 
จ านวนรวมของผลงานนสิิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีได้รบัการตีพมิพ์หรือเผยแพร่               33 ผลงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด               30 คน   

คุณภาพของผลงานตีพิมพ์ 
ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) (เฉพาะป.โท)  
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  27 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
(0.40) 

 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 1 
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนอืจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

5 

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)  
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (0.80)    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (1.00)    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)    

รวมจ านวนผลงานนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 33   

หมายเหต:ุ ข้อมูลสรุปตามตารางขา้งล่าง 
ประเภท (น้ าหนัก) จ านวน น้ าหนัก 

วารสาร TCI 1 (0.80) 5 4.00 
วารสาร TCI 2 (0.60) 1 0.60 
การประชุมระดับชาติ (0.20) 27 5.40 

รวม 33 10.00 
 ค านวณ ผล 

ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน (10.00/30) X 100 33.33 % 
ค านวณคะแนนท่ีได้ (33.33/40) X 5 4.17 คะแนน 
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ผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตระดับ ป.โท ปี พ.ศ. 2563 

ที ่ รหัส 
ประจ าตัว 

ชื่อนสิิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

1 5734750484  
 

น.ส.เวณิกา   
ภูมิกระจาย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้
ประกอบ การในการใช้บริการ
ตัวแทนออกของศุลกากรในการ
ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 

การประชุมเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช ครั้งที่ 
10. (น.491-504). นนทบุร:ี 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรร 
มาธริาช. 

K 0.2 

2 6034750059 นายจิตภรณ์  
ทรงประกอบ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ความเร็วสูงของผู้ให้บริการใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา บริษัท โอ 

วารสารบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ
สื่อสาร (BEC Journal), 
15(1), 37-50. 

N 0.8 

3 6034750237 
 

นายศุภกาญจน์  
พุ่มจันทร ์

การวิเคราะห์ความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น 

วารสารวิจัย มข.  
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขา
มนุษย์ศาสตร์ และสังคม 
ศาสตร์. 8(2), 88-97. 

N 0.8 

4 6034750318 
 

นายนครินทร์   
ภูมุตตะ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้
สินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม. 15(2),  
95-108 

J 0.6 

5 6034750342 
 

น.ส.ปิยธิดา   
หฤทัยปรีดากลุ 

แบบจ าลองการพยากรณย์อดขาย
โดยวิธีการทางเศรษฐมิต:ิ  
กรณ ีศึกษาช้ินส่วนนิวเมติกส์ของ 
บริษัท นิวแม็ก จ ากัด สาขาชลบรุ ี

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม. 
10(1), 101-109. 

N 0.8 

6 6134750191 
 

น.ส.ปรียาภา 
ทรัพย์เกิด 

ผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ
มหภาคต่อจ านวนวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี 

วารสารวิจัยราชภัฏ
เชียงใหม.่ 21(2), 
184-196 

N 0.8 

7 6134750379 
 

น.ส.ชมภูนุช  
วิเศษศักดิ ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณหนี้ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของ
ธนาคารเฉพาะกจิในประเทศไทย 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.  
14(2), 401-412. 

N 0.8 

8 6134750018 น.ส.กนกวรรณ  
ธรรมชาต ิ  
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ถุงพลาสติกย่อยสลายของ
ผู้ประกอบการในตลาดสดซื้อ 
อ าเภอพนัสนิคม 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2362-2380). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

9 6134750034 น.ส.เกษราพร   
พันกลั่น   
 

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF) ในประเทศไทยท่ีบริหาร
จัดการโดย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ประจ าปี 
พ.ศ. 2563. (น.309-319). 
นครราชสมีา: มหาวิทยาลยั 
วงษ์ชวลิตกุล. 

K 0.2 
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ที ่ รหัส 
ประจ าตัว 

ชื่อนสิิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

10 6134750042 น.ส.จรยิา   
สุขเพีย   
 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
และความเสีย่งของการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้กอง ทุน
รวมตราสารทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ครั้งท่ี 16. (น.182-190). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม. 

K 0.2 

11 6134750051 น.ส.จันทร์ทิมา   
โปกุล   
 

การเปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทน 
และความเสีย่งจากการลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีนโยบายบริหาร
แบบเชิงรุก และกองทุนรวมที่มี
นโยบายบริหารแบบเชิงรับ 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2640-2656). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

12 6134750069 น.ส.จารว ี  
ศิร ิ  
 

ผลกระทบของมาตรการภาษี  
และปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค
ต่อรายรบัรวมจากการ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11.  
(น.178-185). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

13 6134750077 นายจิรายุทธ์   
ธราธรรุ่งเรือง   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
สกุลเงินดจิิทัลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2587-2603). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

14 6134750093 น.ส.ชนาภา   
ฤทธิ์รัศม ี  
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคามะพร้าวใน
ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการ 
ระดับ ชาติ มหาวิทยาลยั
ทักษิณ ครั้งท่ี 30 
ประจ าปี 2563.  
(น.518-526). พัทลุง: 
มหาวิทยาลยัทักษิณ, 
สถาบันวิจัยและพัฒนา. 

K 0.2 

15 6134750115 น.ส.ชลัดดา  
บุญทัย   
 

แบบจ าลองปัจจัยเชิงส าเหตุทีม่ี
ผลกระทบต่อการส่งออกยาง
รถยนต์ของประเทศไทยไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 
2563. (น.272-284). 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล. 

K 0.2 

16 6134750131 น.ส.ธัญพร   
วัฒนสิน  
  

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์  
แหลมฉบัง จังหวัดชลบรุ ี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.202-210). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 
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ที ่ รหัส 
ประจ าตัว 

ชื่อนสิิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

17 6134750140 น.ส.ธันยารศัมิ ์ 
สินทรัพย ์  

อัตราผลตอบแทนของกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตาม
ฐานภาษีของบุคคล บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2508-2522). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

18 6134750158 น.ส.ธิดารัตน ์  
คงสา   
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม 
ในกองทุนการออมแห่งชาติ 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4.  
(น.2328-2345). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

19 6134750174 น.ส.นาเดียร ์  
อัสมะแอ   
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนผ่านสื่อออนไลน์ของ
นิสิตจุพาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2395-2414). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

20 6134750182 น.ส.นายิกา   
รองาม   
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการช าระค่า
น้ าประปาตรงเวลาของผู้ใช้น้าการ
ประปาส่วนภูมภิาคสาขาศรรีาชา 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.194-201). กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

21 6134750204 น.ส.พจมาลย ์  
จิตส าราญ   
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทรัพย์สินรอการขายของบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานชลบุร ี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.136-144). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

22 6134750221 นายวรสิทธ์ิ   
มั่นใจ   
 

การเปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่งระหว่างกลุม่หุ้นปัน
ผลและกลุ่มหุ้นเติบโต ใน
อุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภค 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4.   
(น.2683-2694). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

23 6134750239 น.ส.วริศรา   
แช่มช้อย   
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย กับ
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์  
ในจังหวัดชลบุร ี

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11. 

K 0.2 
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ที ่ รหัส 
ประจ าตัว 

ชื่อนสิิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

(น.161-169). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

24 6134750280 น.ส.ศุภราภรณ ์ 
อนันต์   
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานบริษัท C  
ศูนย์กระจายสินคา้ชลบุร ี

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11.  
(น.127-135). กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

25 6134750301 น.ส.อริยา   
กะภูพันธ ์  
 

ปัจจัยที่มีอิทริพลต่ออัตราผลตอบ 
แทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้

การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 
2563. (น.262-271). 
นครราชสมีา: มหาวิทยาลยั 
วงษ์ชวลิตกุล. 

K 0.2 

26 6134750328 นายกฤตณัฐ  
อิสสรารักษ์   
 

การเปรยีบเทียบต้นทุนในการ
ลงทุนซื้อรถยกเคลื่อนย้ายสินค้า
ของ บริษัท วาย จ ากัด 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.170-177). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

27 6134750336 น.ส.กานตส์ิร ี 
ปัญญาริกนนท์   

การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนซื้อรถบรรทุกของ 
บริษัท ที จ ากัด 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.186-193). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

28 6134750344 น.ส.จรญัญา   
ภาคเมธ ี 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมงานว่ิงในจังหวัดชลบุร ี

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC  
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2346-2361). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

29 6134750352 น.ส.จุฑามาส  
อรุณธีร์กิจ   
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้สินเช่ือเพื่อธุรกิจของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในเขต
ภาคตะวันออก 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.118-126). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

30 6134750361 น.ส.จุไรรตัน ์  
ศรีมาลา  
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ด าเนินการจ้างงาน ของ
ผู้ประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด 
ภายหลังการประกาศนโยบาย
ค่าแรงข้ัน ต่ า 330 บาท 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.145-152). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 
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ที ่ รหัส 
ประจ าตัว 

ชื่อนสิิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ประเภท ค่า
น้ าหนัก 

31 6134750387 น.ส.ภัทรกันย ์ 
บ ารุงหงษ ์  
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายไดจ้าก 
การท่อง เที่ยวของจังหวัดระยอง 

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที ่4. 
(น.2461-2476). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

32 6134750409 น.ส.วรรณภา   
นงนุช   
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนซื้อรถเครนและรถสว่าน 
ของบริษัท ป. จ ากัด 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11. 
(น.153-160). กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

K 0.2 

33 6134750417 น.ส.วีรวรรณ   
เงินประเสริฐ   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการท า
ธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท ์
เคลื่อนที่ในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอศรรีาชา จังหวังชลบุร ี

การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (UTCC 
Academic Day) ครั้งที่ 4. 
(น.2381-2394). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. 

K 0.2 

o การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
นิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถน าผลงานไปตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษาล่าสุดจากนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 30 คน มีนิสิตที่สามารถส่งผลงานไปตีพมิพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 5 คน  TCI 2 
จ านวน 1 คน น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 27 คน และมีนิสิตไดร้ับรางวัลผลการศึกษาดีเด่นระดับปรญิญาโท จากบณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 คน 
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หมวดที ่4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน  
 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จ ำนวน

นกัศึกษำท่ี
ลงทะเบียน

เรียน 

จ ำนวน
นกัศึกษำท่ี
สอบผำ่น 

01110521 Quantitative 
Methods for 
Business 
Economics 

7 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จ ำนวน

นกัศึกษำท่ี
ลงทะเบียน

เรียน 

จ ำนวน
นกัศึกษำท่ี
สอบผำ่น 

01110511 Managerial 
Economics I 

11 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01110512 Managerial 
Economics 
II 

5 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01110532 Internationa
l Business 
Economics 
 

9 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

01110541 Advanced 
Marketing 
Business 
Economics 

10 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

01110542 Internationa
l Marketing 
Business 
Economics 

7 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

01110591 Research 
Methods for 
Business 
Economics 

8 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

01110595 Independent 
Study 

0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 23 

01110597 Seminar 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
 

24 

01110599 Thesis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
 

1 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จ ำนวน

นกัศึกษำท่ี
ลงทะเบีย
นเรียน 

จ ำนวน
นกัศึกษำท่ี
สอบผำ่น 

01110531 Advanced 
Financial 
Business 
Economics 

2 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
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01110551 Business 
Economics  
of Project 
Analysis 
and 
Evaluation 

7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

01110553 Advanced 
Business 
Economics 
Policies 

5 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

01110595 Independent 
Study 

0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 23 

01110596 Selected 
Topics in 
Business 
Economics 

7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

01110597 Seminar 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

01110599 Thesis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

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  
 
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตในหลักสูตร  
 รายวิชาที่ปรากฏไมม่ีความผิดปกติของการกระจายคะแนน ซึ่งผลการเรยีนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ B+ อย่างไรก็ตาม ในรายวิชา 
01110597 สัมมนา มีนิสิตทีไ่ด้รบัผลการเรยีน A อยู่จ านวนค่อนข้างมาก ซี่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวชิาที่หลักสูตรให้นิสติเตรียมความ
พร้อมในการจัดท าวิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท าให้นิสติมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก 
 

คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
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5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบและกลไก 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
สร้างหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่
ผสมผสานวิชาการและวิชาชีพอย่างสมดุลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่
เช่ือมโยงกันระหว่างระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวทางธุรกิจผ่านการะบวนการคิด วิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยหลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาที่เน้นความรู้ ทฤษฎีและการปฏิบัติที่จะช่วย
สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสามารถที่จะพัฒนาตนเองในการประกอบ
อาชีพที่ซับซ้อนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ    โดยมีจุดเน้นต่างๆ มีการ
วางแผนงานและน าไปปฏิบัติได้จริง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสโลกาภิ
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วัตน์ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก 
     หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการด าเนินการบริหารหลักสูตร ตลอดจน
มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์และตัวบ่งช้ีการพัฒนา ด้วยกระบวนการวิพากษ์ และข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ที่ได้จากหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ รายงานวิจัย
สถาบัน รายงานผลการประเมินหลักสูตร การส ารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 3 5 และ 7  โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อยทุก 5 ปี รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปี ให้ทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตรท์ี่
เน้นการประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจในลักษณะผสมผสานควบคู่กันไป หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน 
ดังนี ้
     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี 
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจสังคม และธุรกิจได้ 
      3. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเอง และมีความรู้ในการที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด สามารถปรับตน
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและน าผลที่ได้รับไปปรับใช้ ในทางปฏิบัติส าหรับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
      5. เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน 
การด าเนินงาน 
     หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อคอยก ากับดูแลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ตรงตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของการออกแบบหลักสูตร ในช่วงเวลาที่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรคณะกรรมการจะร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าข้อสรุปในการประชุม
คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาเป็นล าดับต่อไป 
การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ ได้วางปรัชญาและจุดประสงค์ในการเรียนการสอนและด าเนินการเรียนการสอนตาม
แนวทางที่ได้วางแผนไว้ ตลอดจนมีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน ที่ท าขึ้นทุกปี รวมทั้งน ากระแสเศรษฐกิจโลกรวมทั้งนโยบายของภาครัฐมาใช้ในการ
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้เป็นพลวัตในรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
น ามาซึ่งความเข้มแข็งของหลักสูตรและรายวิชา ซึ่งหลักสูตรฯ ประเมินว่ากระบวนการต่างๆ    มีความ
เหมาะสม และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญคือ ผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยส ารวจ
ผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 14 คนจาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 ของผู้ที่ตอบแบบประเมิน จากการส ารวจ
พบว่า คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ 4.46 จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด โดยมี
ความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม สูงที่สุด ได้คะแนน 4.54 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ในขณะที่
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้คะแนน 
4.39 อยู่ในระดับพอใจมาก  
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     นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงจุดเด่นของนิสิตจากผู้ใช้มหาบัณฑิตพบว่า นิสิตมีความรู้ ทักษะทางด้าน
ปัญญา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงานได้ดี และ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง ดังตารางด้านล่าง  

รายการ ปีการ 
ศึกษา 
2563 

ปีการ 
ศึกษา 
2562 

ปีการ 
ศึกษา 
2561 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านบัณฑิต 4.46 4.44 4.55 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.54 4.54 4.66 
   ด้านความรู ้ 4.43 4.43 4.51 
   ด้านทกัษะทางปัญญา 4.43 4.30 4.54 
   ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.39 4.45 4.50 
   ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.48 4.48 4.52 
จ านวนผู้ตอบ 14 10 28 

 

การปรับปรุงและผลการปรับปรุง 
       ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น     
โดยปัจจุบัน เกือบทุกวิชามีการใช้หนังสือภาษาอังกฤษ (text book) รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการสอน และมีการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น บทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ สื่อออนไลน์ youtube เป็นต้น  
    นอกจากน้ี อาจารย์ผู้สอนมีการใช้กรณีศึกษา หรือน าเหตุการณ์ปัจจุบัน มาสอดแทรกกับทฤษฎีเพื่อให้
นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีและมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน เช่น วิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการ I และ 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ II และเกือบทุกวิชามีการให้นิสิตท างานกลุ่มและเสนอรายงานหน้าช้ันเพื่อเป็น
การฝึกการท างานร่วมกัน รวมถึงเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้น า เช่น วิชานโยบายทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้น
สูง วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดขั้นสูง และช่วงที่เกิดโรคระบาด Covid-19 นิสิตจ าเป็นต้องเรียนรู้ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การสื่อสาร รวมถึงการน าเสนอรายงาน เช่น  Microsoft 
Teams, Google Classroom, Google Meet, Zoom และ Cisco Webex เป็นต้น 
     ทั้งนี้ ในปี 2561 หลักสูตรฯ อนุโลมให้นิสิตแผน ข สามารถเสนอบทความที่ตีพิมพ์ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้นิสิตบางคนมีการเสนอบทความผ่าน website ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา แต่
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ก าหนดให้นิสิตทุกคนที่ท าการค้นคว้าอิสระต้องน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการอย่างน้อยในระดับชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
นิสิตมีความสามารถในการเขียนบทความทางวิชาการ และการค้นคว้างานวิชาการต่างๆ ทั้งจากภายใน  
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณชนภายนอก จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 มีนิสิตแผน ข ที่สมัครเข้าร่วมน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือเผยแพร่ทางวารสาร TCI 1 และ TCI 2 ร้อยละ 100 ของนิสิตแผน ข ทั้งหมด  
- ข้อมูลที่ใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าข้อมูลทั้งจาก รายงานวิจัย
สถาบัน รายงานผลการประเมินหลักสูตร การส ารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และ มคอ. 3 5 และ 7 ในการพัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร รวมถึงเพิ่มเติมรายวิชาให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา และ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านเศรษฐศาสตรท์ี่
เน้นการประยุกต์เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจในลักษณะผสมผสานควบคู่กันไป หลักสูตรเศรษฐศาสตร



41 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน 
ดังนี ้
     1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุธรรมและจริยธรรม 
     2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคีวามรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธรุกิจขัน้สูง มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี 
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการแก้ไขปญัหาทาง
เศรษฐกิจสังคม และธรุกิจได ้
     3. เพื่อส่งเสรมิผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานให้มคีวามรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ธรุกิจและให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเอง และมคีวามรู้ในการที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด สามารถปรับตน
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. เพื่อส่งเสรมิความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกจิให้กว้างขวางยิ่งข้ึนและน าผลทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติส าหรบั
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
     5. เพื่อสนองความต้องการด้านก าลังคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธรุกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
- การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
     หลักสูตรฯ ได้ประเมินการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนิสิต การพิจารณา
ผลการเรียนของแต่ละรายวิชา มีการวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ด้วยวิธีการส ารวจผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน โดยสอบถามกับนิสิตทุกคนในช้ัน
เรียนของวิชาที่ทวนสอบ โดยในปีนี้ มีการเพิ่มเติมขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มีการสัมภาษณ์นิสิต
อย่างน้อย 3 คน เพื่อน าผลการส ารวจนั้นไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
- การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรที่เข้มแข็ง โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่ก าหนดจากภาควิชา ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
คณะกรรมการ รวมทั้งมีการจัดท าวิจัยสถาบันทุกปี ซึ่งเป็นการสอบถามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้มีการน ากฎเกณฑ์กฎระเบียบและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาประกอบการตัดสินใจ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 หลักสูตรต่างประเทศและในประเทศ เป็นต้น และการหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุงต้องถูกอนุมัติเบื้องต้นโดยภาควิชา ที่มีการท าประชาพิจารณ์โดยคณาจารย์ของภาควิชา
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต้องผ่านคณะกรรมการการศึกษาของคณะ  จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่ง
หลักสูตรต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและผ่านกระบวนการหลายช้ันตอนในการกลั่นกรองหลักสูตร  ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เห็นว่า ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสม 
 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ
คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่ 

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล
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ให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหัวเรื่องให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และ
อาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทาง
ในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 
3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน า
นิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบ
ค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 
 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

มีมติเห็นชอบให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ต้องมีการตีพิมพ์ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิชาการ โดยผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ  ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบกับ
นิสิตท่ีเข้าศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตแผน ข ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการประชุมหารือเพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มกระบวนการท่ี 8 ในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงในปีการศึกษาดังกล่าวมีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ทัน
ตามก าหนดเวลา 29 คน จากจ านวนนิสิตท้ังสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ส่วนอีก 1 คนท่ีไม่สามารถจบ
การศึกษาได้ตามก าหนดเนื่องจากมีการย้ายท่ีท างานใหม่ ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้
พิจารณาข้อเสนอแนะจากนิสิตท่ีจบในรุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่านิสิตอยากให้มีความยืดหยุ่นในการจัดโครงการ 
Thesis/IS Camp เน่ืองจากโครงการดังกล่าวจะจัดเฉพาะวันเสาร์ตามตารางท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละ ท่านลงไว้ 
ซ่ึงมีนิสิตจ านวนหน่ึงท่ีท างานวันเสาร์เว้นเสาร์ จึงท าให้ไม่สามารถมาขอค าปรึกษาได้  ประกอบกับในปีน้ีได้เกิด
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ี 7 
โดยการดึงจุดเด่นของการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีไม่มีข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา จากเดิมท่ีมีการจัด
โครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในวันเสาร์ ท่ีห้องเรียนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา มาเป็นการให้อิสระอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถนัดให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตามวันและเวลาท่ีท้ัง 2 ฝ่ายสะดวก
ตรงกัน นอกจากน้ีทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมหารือกันว่าการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ี
ผ่านมา เป็นการระดมความคิดกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรีราชา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขน
บ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจท าให้ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุง
กระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการ
จัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1. กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ดังน้ันส าหรับในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ
คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณา
อาจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหัวเรื่องให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. (ปรับปรุงกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการ
ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตสามารถนัดวันและเวลา
ที่สะดวกตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย 

8. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดย
ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และ
อาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทาง
ในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 
3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน า
นิสิตในการพัฒนาผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบ
ค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน 

 
- ความเชื่อมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน มีผลลัพธ์อยู่ 3 ด้าน ได้แก่  Learner , 
Co-creator และ Active citizen ทั้งหลักสูตรและรายวิชาในหลักสตูรได้สอดแทรกมาตรฐานเหล่านี้ ดังนี้  

    หลักสูตร 
    หลักสูตรเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์ขั้นสูง ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้าน (Learner) มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองตลอดเวลา มีความุ่งมั่นในการท างาน ผ่านการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างๆ ในวิชาที่เรียน 
และการท าวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้เกิดผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Creator) ผ่าน
การท ากิจกรรมร่วมกันกับนิสิตภายในช้ันเรียน ที่มาจากความหลากหลายอาชีพและต าแหน่งการงาน  
ซึงส่งเสริมให้เกิดทักษะศตวรรษท่ี 21 ทั้งการท างานเป็นทีม การสือสารและการเสนอผลงาน รวมทั้ง มี
การบูรณาการศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา และสุดท้าย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) ยึดมั่น
ในความถูกต้องตามหลักทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย มีจริยธรรมในการท าวิจัย เป็นต้น 
     รายวิชาและกิจกรรม 
     1.  ทุกวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้หลายๆ ด้าน มีการท างานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้น าและผู้
ตาม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทฤษฎีและพื้นฐานขัอมูลที่เป็นจริง 
      2. วิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส่งเสริมให้นิสิตค านึงถึงการท างานและการ
วิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและค านึงถึงจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

         3. กิจกรรมต่างๆ ทั้งการดูงาน กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญของไทย 
ส่งเสริมด้านความรู้  เพิ่มมุมมองทางความคิด สามารถปรับตัวเข้ากับคนที่มีความหลากหลาย รวมทั้งรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย     
 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
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5.2 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

     กระบวนการ 
   ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรอบปี
น้ันๆ โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อสัญญารายปีก่อน  

2. ในกรณีท่ีอาจารย์ประจ ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมา
รับผิดชอบในรายวิชาน้ัน แต่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับบัณฑิตศึกษามาก่อน จะยังไม่ให้สอนใน
รายวิชาน้ันแต่จะให้เข้ามาสังเกตการณ์เรียนการสอนก่อน 1 ภาคการศึกษา เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอน 
และเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับอาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบในรายวิชาน้ันๆ เพื่อพิจารณาเสนอ
ช่ืออาจารย์พิเศษร่วมกัน (ถ้ามี) และอาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการสอนเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาและแจ้งไปยังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 

5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าตารางสอนและท าหนังสือเชิญสอนไปยังอาจารย์ท่ีจะสอนในแต่
ละรายวิชาท่ีหลักสูตรเปิดสอน 

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

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
เพื่อพิจารณาผลประเมินการสอนและหาแนวทางในการแก้ไข 

9.  มีการท าบันทึกแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนท่ีผลงานทางวิชาการใกล้จะครบอายุ 5 ปี (มากกว่า 3 ปีและยังไม่มี
ผลงานผลงานเผยแพร่อื่นตามเกณฑ์) 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการประเมินกระบวนการพิจารณา

ก าหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่า กระบวนการท่ีด าเนินการอยู่ในปี 2562 มีการ
ด าเนินงานได้อย่างราบรื่น ไม่ได้พบปัญหาในการก าหนดผู้สอน แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการหารือกันว่าการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นการระดม
ความคิดกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรี
ราชา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขนบ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจ
ท าให้ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 
3 ประเด็นหลักๆ คือ 1. กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์  

ในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมารับผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในรอบปี
น้ันๆ โดยพิจารณาจากอาจารย์ประจ าในภาควิชาฯ ท่ีไม่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อสัญญารายปีก่อน  

2. ในกรณีท่ีอาจารย์ประจ ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ท่ีจะมา
รับผิดชอบในรายวิชาน้ัน แต่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับบัณฑิตศึกษามาก่อน จะยังไม่ให้สอนใน
รายวิชาน้ันแต่จะให้เข้ามาสังเกตการณ์เรียนการสอนก่อน 1 ภาคการศึกษา เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอน 
และเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับอาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบในรายวิชาน้ันๆ เพื่อพิจารณาเสนอ
ช่ืออาจารย์พิเศษร่วมกัน (ถ้ามี) และอาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการสอนเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาและแจ้งไปยังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าตารางสอนและท าหนังสือเชิญสอนไปยังอาจารย์ท่ีจะสอนในแต่

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

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
เพื่อพิจารณาผลประเมินการสอนและหาแนวทางในการแก้ไข 

9. มีการท าบันทึกแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอนท่ีผลงานทางวิชาการใกล้จะครบอายุ 5 ปี (มากกว่า 3 ปีและยังไม่มี
ผลงานผลงานเผยแพร่อื่นตามเกณฑ์) 

10. (เพิ่มกระบวนการนี้ ในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน 

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

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ผู้สอน (หรืออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีท่ีมี

ผู้สอนมากกว่า1 ท่าน) จัดท า มคอ.3 โดยท าการกรอก มคอ.3 ลงระบบด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับ 
Course Syllabus ท่ีได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปี
การศึกษาก่อนหน้า เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตามข้อเสนอแนะและจุดเรียนรู้ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียน
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท าการส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 
ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า  
ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมพิจารณา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และคณะ ให้มีกลไก
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน (กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องส่ง มคอ. 3 
ก่อนวนัเปิดภาคเรียน โดยการแจ้งเตือนทางบันทึกข้อความและอีเมล์ 

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

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการ
น า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ในปีการศึกษาก่อนหน้า 3 ปี มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป  

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) ท่ีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีการพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการทบทวน มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต โดยสามารถสรุปกระบวนการท้ังหมดได้ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้อาจารย์ผู้สอน (หรืออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบรายวิชา กรณีท่ีมี
ผู้สอนมากกว่า1 ท่าน) จัดท า มคอ.3 โดยท าการกรอก มคอ.3 ลงระบบด้วยตัวเอง ให้สอดคล้องกับ 
Course Syllabus ท่ีได้มีการพิจารณาร่วมกับค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปี
การศึกษาก่อนหน้า เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และท าการ update หรือปรับปรุงแก้ไข ตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป และตามข้อเสนอแนะและจุดเรียนรู้ท่ีได้ (ถ้ามี) ท้ังน้ี หากวิชาใดมีการเรียน
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ท าการส่งรายละเอียดร่าง มคอ.3 
ร่วมกับ Course Syllabus และค าอธิบายรายวิชา พร้อมท้ัง มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษาก่อนหน้า  
ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมพิจารณา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และคณะ ให้มีกลไก
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงาน (กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ) จะต้องส่ง มคอ. 3 
ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยการแจ้งเตือนทางบันทึกข้อความและอีเมล์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ได้ตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และเหมาะสมของการจัดท า มคอ.3  รวมท้ังการทบทวนหนังสือและต าราประกอบการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย (Updated Edition) 

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการ
น า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ในปีการศึกษาก่อนหน้า 3 ปี มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา มคอ.3 ในปีการศึกษาถัดไป  

5. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอความร่วมมือไปยัง
อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิขาเพื่อให้ท าการทบทวนและเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์อื่นที่อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

       จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรสามารถจัดท า มคอ.3 ส่งได้ตรงตามก าหนดเวลา และได้ มคอ.3 
ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น 
ในกรณีของปีการศึกษา 2563 จะมีการระบุว่าเรียนผ่านโปรแกรม MS Teams เป็นต้น 
 
 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิต
รุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้า
มีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์
ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็น
การภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนา
ผลงานและควบคุมให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ อีกท้ัง
ยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนท่ี
จะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการในรอบปีการศึกษา 2562 พบว่าผลจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีผ่านมาดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ อัตราการการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง นิสิตท่ีจะจบการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 เป็นสัดส่วนท่ีสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีการประชุมหารือกันว่าการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นการระดมความคิดกันระหว่าง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรีราชา ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขนบ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจท าให้ติดอยู่ใน
กรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 3 
ประเด็นหลักๆ คือ 1. กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์  

ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ดังน้ี  

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้กับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหัวเรื่องให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับ
หัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และ
อาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

โดยประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และ
อาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทาง
ในการท าวิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 
3 บทเป็นการภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน า
นิสิตในการพัฒนาผลงานและควบคุมให้การศึกษาค้นคว้าอิสระสอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบ
ค าถามทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน 

 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 
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4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 

เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์

และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิต
รุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้า
มีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ 
เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

8. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไข 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปีท่ี

ผ่านๆ มาทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระแก่บัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมา เป็นการระดมความคิดกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรีราชา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขนบ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจท าให้ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปี
การศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1. 
กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและควบคุมวิทยานิพนธ์  

ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 มีกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิต
รุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนาเป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้า
มีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ 
เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

8. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
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ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไข 

9. (เพิ่มกระบวนการนี้ ในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน 

  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ

คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสติส่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง 
ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนา
เป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

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

ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์
ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท า
วิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็น
การภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนา
ผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการใน
เบื้องต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ” เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะ
เป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่
นิสิต ในกรณีท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถ
รับส่งให้นิสิตจากที่วิทยาเขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถ
จบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไข 

การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการในรอบปีการศึกษา 2562 พบว่าผลจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีผ่านมาดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ อัตราการการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง นิสิตท่ีจะจบการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรสามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 เป็นสัดส่วนท่ีสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีการประชุมหารือกันว่าการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ท่ีผ่านมา เป็นการระดมความคิดกันระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของศรีราชา ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เป็นส่วนใหญ่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีบางเขนบ้างในบางประเด็นซ่ึงอาจท าให้ติดอยู่ใน
กรอบความคิดเดิม ดังน้ันในปีการศึกษา 2563 จึงมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันใน 3 
ประเด็นหลักๆ คือ 1. กระบวนการรับนิสิต 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 3. กระบวนการดูแลและ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

นอกจากน้ีส าหรับปีการศึกษา 2563 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากนิสิตท่ีจบในรุ่นปีการศึกษา 2562 พบว่านิสิตอยากให้มีความยืดหยุ่นใน
การจัดโครงการ Thesis/IS Camp เน่ืองจากโครงการดังกล่าวจะจัดเฉพาะวันเสาร์ตามตารางที่อาจารย์ท่ีปรึกษา
แต่ละท่านลงไว้ ซ่ึงมีนิสิตจ านวนหน่ึงท่ีท างานวันเสาร์เว้นเสาร์ จึงท าให้ไม่สามารถมาขอค าปรึกษาได้  ประกอบ
กับในปีน้ีได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 
ดังน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท่ี 7 โดยการดึงจุดเด่นของการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีไม่มีข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา จาก
เดิมท่ีมีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในวันเสาร์ ท่ีห้องเรียนของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มาเป็นการให้อิสระอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถนัดให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตามวันและเวลาท่ี
ท้ัง 2 ฝ่ายสะดวกตรงกัน 

การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการที่ท ามาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาใหม่เป็นดังน้ี  
1. มีการจัดมัชฌิมนิเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อการศึกษา แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ

คณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ปัญหาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมท้ังแนะน าประสบการณ์จากรุ่นพี่  

2. ให้นิสิตส่งหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีตนเองสนใจจะศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดกลุ่มเรียนวิชา

สัมมนา โดยพิจารณาจากหัวข้อเรื่องท่ีมีความใกล้เคียงกันให้มาเรียนกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนวิชาสัมมนาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 

4. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) ทบทวนการจัดกลุ่มนิสิตใหม่หลังจากจบวิชาสัมมนา 1 
เนื่องจากมีนิสิตบางคนท่ีเปลี่ยนหัวเรื่องในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2559) เมื่อจบสัมมนา 2 จะมีการเก็บรวมรวมข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีนิสิตสนใจจะศึกษาทุกคนเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลให้กับทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่อง 
ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับหัวข้อการศึกษาของนิสิตรุ่นก่อนหน้า (เพื่อป้องกันกรณีท่ีอาจารย์ท่ีสอนสัมมนา
เป็นอาจารย์ใหม่และอาจจะไม่ทราบว่ารุ่นก่อนหน้ามีการศึกษาไปแล้วหรือไม่) 

6. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นิสิต โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหัวข้อของนิสิต 

7. (ปรับปรุงกระบวนการนี้ในปีการศึกษา 2563) มีการจัดโครงการ Thesis/IS Camp เพื่อดูแลการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตสามารถนัดวันและเวลาที่
สะดวกตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย 

8. (ปรับปรุงกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) ส าหรับนิสิตแผน ก มีการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดย
ประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) และอาจารย์
ภายในภาควิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน า/แนวทางในการท า
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วิทยานิพนธ์ในส่วนท่ีเหลือ ส่วนนิสิตแผน ข มีการจัดให้นิสิตทุกคนต้องมีการน าเสนอผลงาน 3 บทเป็น
การภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน ซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้ค าแนะน านิสิตในการพัฒนา
ผลงาน อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการน าเสนอผลงาน และตอบค าถามทางวิชาการใน
เบื้องต้นก่อนท่ีจะต้องไปเผยแพร่ผลงาน 

9. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ” เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

10. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2558) จัดโครงการให้ค าปรึกษาเพื่อเร่งรัดในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระขึ้นทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานนัดหมายก าหนดการระหว่างอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนิสิตในแต่ละกลุ่ม 

11. มีการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยการสอบของนิสิตท่ีท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะ
เป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มก. ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

12. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2560) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ หรือน าเสนอบทความให้แก่
นิสิต ในกรณีท่ีนิสิตเลือกไปน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีการจัดบริการรถ
รับส่งให้นิสิตจากที่วิทยาเขตศรีราชา ไปยังสถานท่ีน าเสนอผลงาน 

13. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) กระบวนการติดตามนิสิตท่ีตกค้างของรุ่นก่อนๆ ให้มาพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้สามารถ
จบการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 

14. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2561) มีการให้นิสิตประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และเสนอแนะความเห็นต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาน ามาปรับปรุง 

15. (เพิ่มกระบวนการน้ีในปีการศึกษา 2562) หลังจากได้ผลการประเมินจากนิสิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะมีการสรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระใน
ภาพรวมของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีผลการประเมินของอาจารย์ท่านใดท่ีต่ าลงจากปีก่อนหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไข 

16. (เพิ่มกระบวนการนี้ ในปีการศึกษา 2563) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน 

และจากการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแก่
บัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 พบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุงดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะอัตราการจบของนิสิตสูงขึ้น โดย 

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

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

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

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

- ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 30 คน จาก
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75  

- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 29 คน จาก
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

- ปีการศึกษา 2563 คาดว่านิสิตจะสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 24 คน 
จากจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

   นอกจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตจะสูงขึ้นแล้วจ านวนนิสิตท่ีตกค้างในหลักสูตรก็มีแนวโน้มท่ีลดลง
อย่างต่อเนื่องโดย 

- ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม
จ านวน 57 คน 
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- ปีการศึกษา 2558 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม

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

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

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

จ านวน 9 คน 
- ปีการศึกษา 2562 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม

จ านวน 8 คน 
- ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตท่ีตกค้าง (ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร) สะสม

จ านวน 4 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) 
- ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตท่ีสามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 จ านวน 3 คน (แผน ข ท้ังหมด) และ TCI 

2 จ านวน 2 คน (แผน ข ท้ังหมด) (นิสิต 24 คน) 
5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากประมวลการสอน มคอ.3 และ มคอ.
5 ในทุกรายวิชาท่ีมีการเปิดสอน รวมถึงการให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนท่ีการ
กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping) ซ่ึงระบุรายละเอียดตาม มคอ.2 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2562 ได้มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 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 าหนดรายละเอียดของกิจกรรม

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  
01110591 Research Methods for Business Economics 
01110511 Managerial Economics I 
01110542 International Marketing Business Economics 
01110551 Business Economics of Project Analysis and Evaluation 
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โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน (จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 จ านวน 14 วิชา และมีจ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 4 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 28.57)   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
ได้แก่ การสัมภาษณ์นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  
รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการจ าแนกผล 
เป็นรายข้อ  

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรียม เช่น 
การชี้แจงนิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดใน
ครั้งน้ัน ๆ  

6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีก ารท่ีก าหนดตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พร้อมท้ังสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) ท่ีกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการวัดผลการเรียน ท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากเดิม
ไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงร่วมกันก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้คะแนน รวมถึงการตัดเกรดแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชาแต่
ละวิชา ให้เกิดการวัดผลท่ีเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับคณะกรรมการทวนสอบฯ และ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาท่ีจะท าการทวนสอบฯ ให้มีความแตกต่างจากปีการศึกษาก่อนหน้า รวมถึงเพิ่มเติม
กระบวนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 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 าหนดรายละเอียดของกิจกรรม

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  
01110532 International Business Economics 
01110541 Advanced Marketing Business Economics 
01110531 Advanced Financial Business Economics 
01110553 Advanced Business Economics Policies 
01110596 Selected Topics in Business Economics 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน (จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 14 วิชา และมีจ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 5 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 35.71)   

4. อาจารย์ผู้ร้บผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการทวนสอบฯ ก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
ได้แก่ การสัมภาษณ์นิสิต การเก็บแบบสอบถามท่ีออกแบบให้สอดคล้องตาม Curriculum Mapping  
รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อประเมินความยากง่ายของข้อสอบและความสามารถในการจ าแนกผล 
เป็นรายข้อ  

5. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องเตรียม เช่น 
การชี้แจงนิสิต การเตรียมผลสอบ การเตรียมข้อสอบ ให้สอดคล้องกับวิธีการทวนสอบฯ ท่ีถูกก าหนดใน
ครั้งน้ัน ๆ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
6. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาและวิธีการท่ีก าหนดตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดท ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร

พร้อมท้ังสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประเมินกระบวนการ วิธีการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ ส าหรับการวางแผนปรับปรุงในรอบปีการศึกษาถัดไป 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและหารือแนวทางการวัดผลแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ท่ีรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การ
สอบแบบ Speed Test การสอบด้วยข้อสอบปรนัย การสอบโดยใช้ข้อสอบหลายชุด การสอบโดยการ
เปิดกล้อง เป็นต้น  

10. กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์น าผลการวัดผลในปีการศึกษาน้ีมาท าการเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษา
ก่อนหน้า เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอน และสอบแบบออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 

  

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
ในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ดังน้ี 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการ

ประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีมีการเปิดสอน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยมีการประเมินทางด้านข้อก าหนดในการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา การสอน 
สาระประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอน สื่อการสอน และต าราเอกสารประกอบการสอน  

3. หลังจากการประเมินผลมีการแจ้งให้ท่ีประชุมภาควิชาได้ทราบและส่งผลประเมินดังกล่าวให้แก่อาจารย์ผู
สอนทุกท่านท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษอื่น ๆ ท่ีร่วมสอนหรือบรรยายในวิชาดังกล่าว อย่าง
ทันท่วงที โดยให้ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการแนวปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไปท่ีจะต้องระบุอย่างเป็นรูปธรรมในการบันทึก มคอ.5 

4. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ได้ตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และเหมาะสมของการจัดท า มคอ.5  การตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนว่าสอดคล้องกับ
ข้อมูลจริงหรือไม่ รวมถึงการน าผลทวนสอบสัมฤทธิ์รายวิชามารายงานไว้ใน มคอ.5 ให้สอดคล้องกัน เป็นต้น 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดท า มคอ.5 ในส่วนของการรายงานความผิดปกติของคะแนน ยังมี

ความไม่ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และนิยามของค าว่าคะแนนมีการกระจายตัวผิดปกติ ท่ีผ่านมาจะเป็นการให้อาจารย์
ผู้สอนตัดสินในประเด็นน้ี แล้วทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 จะ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสอดคล้องกันของข้อมูล เป็นหลัก 
       ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2563 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 
โดยอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ได้พิจารณาจัดท าแนวทางในการพิจารณาคะแนน การตัดเกรด รวมถึงการ
ยกตัวอย่างความผิดปกติของคะแนนแบบต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนและจัดสอบต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์ ซ่ึงมีผลต่ อ
ความสามารถในการวัดผลและแยกแยะนิสิต ท าให้ผลการเรียนอาจมีการกระจายตัวผิดปกติ โดยให้ อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา น าผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มาเป็นปัจจัยหน่ึงในการ
วิเคราะห์ใน มคอ.5 ด้วย 
 การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2562 ได้มีกระบวนการการประเมินวิทยาพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของศรีราชาได้หารือร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของบางเขนซ่ึงเป็นหลักสูตรหลัก เพื่อสร้างเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

2. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ แจ้งเกณฑ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระทราบ 

3. ในวันสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะแจกแบบประเมินให้กรรมการ
สอบทุกท่านประเมินงานของนิสิต  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4. ในวันฉลองปริญญาให้นิสิต จะมีการมอบรางวัลให้นิสิตแผน ข ท่ีได้รับการประเมินการค้นคว้าอิสระท่ีอยู่

ในระดับดีและดีมากและต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ส่วนนิสิตแผน ก จะต้องได้รับการประเมิน
วิทยานิพนธ์อยู่ในระดับดีและดีมากและต้องเป็นผลงานท่ีตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2จะมีการมอบรางวัลให้กับนิสิตท่ีสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 

การประเมินกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการร่วมกัน พบว่าในปี

การศึกษา 2562 ยังมีวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอีกหลายเรื่องท่ีไม่ได้เผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์ลงวารสาร 
เหตุผลหน่ึงคือความกังวลของนิสิตท่ีคิดว่าการตีพิมพ์ลงวารสารจะยาก และใช้เวลานาน จนท าให้นิสิตไม่สามารถ
จบได้ในระยะเวลา 2 ปี ตรงส่วนน้ีเองท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานฯ สามารถมี
บทบาทเข้ามาให้ข้อมูลของการตีพิมพ์วารสาร ท้ังการคัดเลือกวารสารท่ีเหมาะสมกับบทความของตัวเอง การ
วางแผนระยะเวลาการส่งบทความ รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการระบุเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของบทความ
เป็นต้น 

ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการใหม่เพ่ือต้องการเน้นให้นิสิตพิมพ์ผลงานในวารสาร
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 มากขึ้น โดยเพิ่มเติมกระบวนการจัดท ารายชื่อวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ให้ชัดเจน (ผลักดันไปท่ีกลุ่ม 1) ซ่ึง TCI ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุดเม่ือ มกราคม 2563 
รวมถึงการร่วมวางแผนกับนิสิตในการเลือกวารสารให้เหมาะกับตนเอง เช่น กรณีท่ีนิสิตท าเรื่องเศรษฐศาสตร์ท่ี
เชื่อมโยงไปท่ีการท่องเท่ียว อาจเลือกวารสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ท่ีต้องการความหลากหลายของ
งานท่ีมีการบูรณาการกับเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงอาจท าให้ได้ใบตอบรับการตีพิมพ์เร็วกว่าการส่งบทความไปลงใน
วารสารที่เป็นเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการให้ข้อมูลแก่นิสิตท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้น
ไป ท่ีสามารถจบได้ในระยะเวลา 2 ปี ว่าจะสามารถเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเรียนดีจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ แต่จะต้อง
มีการเผยแพร่ผลงานท่ีใช้เป็นเงื่อนไขจบการศึกษาผ่านรูปแบบการตีพิมพ์ลงวารสาร TCI กลุ่ม 1 หรือสูงกว่า 
เท่าน้ัน  

ผลจากการด าเนินกระบวนการดังกล่าว ท าให้ในปีการศึกษา 2563 มีนิสิตท่ีเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารในฐาน 
TCI กลุ่ม 1 จ านวน 3 คน และ TCI กลุ่ม 2 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
เล็กน้อย (6 ใน 29 คิดเป็นร้อยละ 20.69) ซ่ึงการตีพิมพ์ลงวารสารน้ี เป็นการเผยแพร่ที่เกินกว่าความต้องการขั้น
ต่ าของหลักสูตรท่ีสามารถเผยแพร่ในรูปกบบการประชุมวิชาการที่มี Proceedings ได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผ่าน/ 

ไม่ผ่าน/ 
ไม่ประเมิน 

1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์:  
ในปีการศึกษา 2563 มีการประชมุอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 

ผ่าน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ ์ 
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 
2559 ได้รับการอนุมัตเิปิดสอนจากสภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
และได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2564  

ผ่าน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

เป็นไปตามเกณฑ ์
มีรายละเอียด มคอ.3 ครบทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนด 
 

ผ่าน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

เป็นไปตามเกณฑ ์
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ มคอ.5  
ครบทุกรายวิชา ตามที่ก าหนดหลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผ่าน 

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

เป็นไปตามเกณฑ ์
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ.7 ตามที่ก าหนดหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ 
ปีการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
     มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2563 โดยมีจ านวน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 17 วิชา และมี
จ านวนรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จ านวน 5 วิชา คิดเป็น
ร้อยละ 29.41  โดยมีรายชื่อวิชาดังนี้ 
1) 01110532  International Business Economics 
2) 01110541 Advanced Marketing Business Economics 
3) 01110531 Advanced Financial Business Economics 
4) 01110553  Advanced Business Economics Policies 
5) 01110596  Selected Topics in Business Economics 

ผ่าน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ให้ด าเนินการ 

เป็นไปตามเกณฑ ์
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนิน งานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะใหด้ าเนินการแล้ว 

ผ่าน 

8  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของหลักสูตรหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรยีนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้  ไม่
ประเมิน 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการ
เรียนการสอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

เป็นไปตามเกณฑ์ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง (หน้า 15-16) 

ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ท าหน้าที่

ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต (ถ้าม)ี ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส่วนงานต้นสังกัด และมกีารน าผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน  

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่ท าหน้าท่ีถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนิสติ 

ไม่
ประเมิน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ 4.58 (หน้า 29) 

ผ่าน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

เป็นไปตามเกณฑ ์
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ย 4.46 (หน้า 30) 

ผ่าน 

 

 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2563 

รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
     
     

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

     
     

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

     
     

 การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ป ีพ.ศ. 2563 
รายวิชา เหตุที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

   
   

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 

   
   

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
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กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563 

รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 
    

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

    
    

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุท่ีไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

    
    

 

 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563 

รายวิชา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

01110521 Quantitative Methods for Business Economics 4.64 - 
   

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

01110511  Managerial Economics I 4.44 - 
01110512  Managerial Economics II 4.48 - 
01110532  International Business Economics 4.76 - 
01110541  Advanced Marketing Business Economics 4.71 - 
01110542  International Marketing Business Economics 4.60 - 
01110591  Research Methods for Business Economics 4.57 - 
01110595  Independent Study 4.67 - 
01110597  Seminar 4.73 - 
01110599  Thesis 4.97 - 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

01110531 Advanced Financial Business Economics  4.48 - 
01110551  Business Economics of Project Analysis and Evaluation 4.50 - 
01110553  Advanced Business Economics Policies 4.40 - 
01110595  Independent Study 4.64 - 
01110596  Selected Topics in Business Economics 4.56 - 
01110597  Seminar 4.55 - 
01110599  Thesis 4.90 - 

หมายเหต:ุ การประเมินรายวิชาที่เปดิสอนในปีที่รายงาน (ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการ 

ประเมินเฉลี่ย 
แผนการปรับปรุง 

01110532  International Business Economics ต้น 4.56  
01110541 Advanced Marketing Business Economics ต้น 4.45  
01110531 Advanced Financial Business Economics ปลาย 4.33  
01110553  Advanced Business Economics Policies ปลาย 4.37  
01110596  Selected Topics in Business Economics ปลาย 4.53  
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 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนยังไม่
เห็นเป็นรูปธรรม 
 

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. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

ยังมีปัญหาในการท างานกลุ่มระหว่างนิสิตท่ีวัยต่างกัน 
 

ชี้แจงและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด ในการมอบหมายงานกลุ่ม 
โดยเน้นนิสิตทุกคนให้มีส่วนร่วม 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และถนัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ไม่เท่ากัน 
 

เพิ่มเติมการฝึกการปรับเชื่อมโยงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสารเทศมากขึ้น 
 

 

 การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  (ไม่มีอาจารย์ใหม่) 
จ านวนอาจารย์ใหม่  -  คน 
สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  
สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ในกรณีที่ไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 

 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ที ่ กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 โครงการเปิดบ้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพิชิตยุค 

Disruption 
4 - รับทราบข้อมูลความต้องการของผู้สนใจ

เข้ าศึกษาต่อในหลักสูตร เพื่ อน ามา
ปรับปรุงการจัดการหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สนใจศึกษา 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
และหลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ 

7 - คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะ
วิทยาการจัดการ มีนวัตกรรมการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตร 
o  ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

เนื่องจากหลักสตูรเปิดรับบุคคลทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกสาขา ท าให้นิสิตที่เข้ามาเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะพื้นฐานทางการค านวณ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนไม่สามารถท าได ้
 

o  ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นิสิตบางคนไม่สามารถน าแนวคิดจากวิชาที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  โดยเฉพาะการประยุกต์เชิง

ปริมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
นิสิตขาดโอกาสในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ท าให้นิสิตบางคนไม่เข้าใจบทเรียนในบางประเด็นส่งผลต่อผลการ

เรียนได้ 
 

o  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
อาจารย์ผู้สอนเสริมพื้นฐานด้านการค านวณเพิ่มเติม รวมทั้งมอบหมายการบ้านทิ่มีการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการสอด

แทรกตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ และมีการจัดสอนทบทวนให้นิสิตโดยท าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้นิสิตมีส่วนร่วมมากขึ้นที่ถึงแม้
จะเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์แต่จะมีการสอดแทรกกิจกรรมอภิปราย ถาม-ตอบระหว่างเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านิสิตเข้าใจในบทเรียนอย่าง
แท้จริง 
 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     ระบบกลไก 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา มีนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของนิสิตโดยในปีการศึกษา 2561 มีกระบวนการดังต่อไปน้ี  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการด าเนินการส ารวจ
ปัญหา และความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางแบบส ารวจจากอาจารย์ผู้สอน และนิสิต 
เพื่อสรุปความต้องการ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเพื่อเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอมติท่ีประชุมต่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อ
พิจารณา 

4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัต ิ

5. ภายหลังได้รับอนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะด าเนินตามแผนท่ีได้รับอนุมัติเพื่อจัดซ้ือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

6. โครงการปริญญาโทฯ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. โครงการแจ้งผลการส ารวจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

ปริญญาโทฯ น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นิสิตต่อไป 

8. ภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อประเมินผลส าเร็จของ
การปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินกระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2563 พบว่าในปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ท าให้ระบบการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ ดังน้ันทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ท้ังหมดได้มีการประชุมเพื่อปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นลักษณะห้องเรียนเสมือนจริงและได้มีการส ารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนจากนิสิตพบว่า ยังต้องการมีการเข้าชั้นเรียนแบบผสม (Online & Onsite) ดังน้ันจึงมี
การปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2563 เป็นดังน้ี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ มีการด าเนินการส ารวจ
ปัญหา และความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านทางแบบส ารวจจากอาจารย์ผู้สอนและจาก
นิสิต โดยเป็นการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเพื่อเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เสนอมติท่ีประชุมต่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อ
พิจารณา 

4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติ 

5. ภายหลังได้รับอนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะด าเนินตามแผนท่ีได้รับอนุมัติเพื่อจัดซ้ือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

6. โครงการปริญญาโทฯ ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. โครงการแจ้งผลการส ารวจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

ปริญญาโทฯ น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นิสิตต่อไป 

8. ภายหลังจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อประเมินผลส าเร็จของ
การปรับปรุง 

     การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
     1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท และคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ท าแบบส ารวจความต้องการของอาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และส ารวจข้อเสนอแนะจากนิสิตผ่านรูปแบบการส ารวจออนไลน์เพื่อรองรับ
การเข้าชั้นเรียนแบบออนไลน์ ให้นิสิตเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่นิสิตต้องการเพิ่มเติม 
     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโท ร่วมประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยพบว่า 
         2.1) จากผลการส ารวจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 โดยเทียบกับปีก่อนหน้า 
พบว่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ท าให้ระบบการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ผลการส ารวจจากอาจารย์ผู้สอนพบว่า มีความต้องการอุปกรณ์เพื่อช่วย
การในสอนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส (I-PAD) และคอมพิวเตอร์ท่ีมี
กล้องส าหรับถ่ายทอดภาพออนไลน์ได้ 
         2.2) ผลการส ารวจในเรื่องของการเข้าชั้นเรียน พบว่าโครงสร้างทางด้านกายภาพและครุภัณฑ์ของ
ห้องเรียนในปัจจุบันค่อนข้างเก่า นิสิตจึงต้องการให้ทางโครงการฯ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับห้องเรียนให้มี
ความทันสมัยขึ้น  
         3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยทางโครงการปริญญาโทฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการจัดท างบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2563 ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในลักษณะห้องเรียนเสมือนจริงและรองรับนิสิตกรณีต้องการเข้าชั้นเรียนแบบผสม 
(Online & Onsite) ดังน้ี  

1) คอมพิวเตอร์ออลอินวัน พร้อมกล้องส าหรับถ่ายทอดภาพออนไลน์ จ านวน 2 ชุด 
2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมการ์ดจอ จ านวน 2 ชุด 
3) แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส (I-PAD) จ านวน 2 ชุด 
4) ชุดเครื่องเสียง พร้อมล าโพง จ านวน 2 ชุด 
5) เครื่องฉายภาพ (Projector) แบบไร้สาย จ านวน 2 ชุด 
6) ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับผู้สอน จ านวน 2 ชุด 
7) ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ (รายบุคคลส าหรับนิสิต) จ านวน 2 ชุด 

        อีกท้ังโครงการปริญญาโทฯ ยังได้มีการด าเนินการในส่วนท่ีสนับสนุนนิสิตของโครงการปริญญาโทฯ 
เพิ่มเติมอีกจากปีท่ีผ่านมา)  
         มีการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ คือ อาคาร 5 ห้อง 5203 และ 5204 จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ประจ า
ห้องเรียนใหม่เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่รองรับได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยก าหนดให้มีการ
เว้นระยะห่างในการเข้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสมตามกฎระเบียบท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด และให้มีอุปกรณ์
ท าความสะอาด เช่น เจลล้างมือและมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง 
         ท้ังน้ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทฯ และ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 

(n=4) 
รายการ 2563 2562 2561 

1. อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.25 4.75  4.33  
    1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์สนันสนุนการเรียนการสอน 4.75 4.75  4.50  
    1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 4.00 4.50  4.25  
    1.3 การเชี่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) 4.00 5.00  4.25  
2. ห้องเรียน 5.00 4.67  4.92  
    2.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต 5.00 4.75  5.00  
    2.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน 5.00 5.00  4.75  
    2.3 ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน 5.00 4.25  5.00  
3. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 4.91 4.83  4.67  
    3.1 ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร 5.00 4.75  4.50  
    3.2 ความพร้อมของระบบไฟฟ้าของอาคาร 4.75 4.75  4.75  
    3.3 ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 5.00 5.00  4.75  
4. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 4.66 4.50  4.25  
    4.1 การปรับแต่งสถานท่ี ให้สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.75 4.50  4.25  
    4.2 ความสะอาดของสถานท่ีและพื้นท่ีโดยรอบอาคาร 4.75 4.75  4.50  
    4.3 ความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร 4.50 4.25  4.00  

รวม 4.70 4.69  4.54  
ข้อเสนอแนะ: -  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
     จากตารางพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.70 โดยมีประเด็นท่ีมีความพึง
พอใจสูงสุด 5 ประเด็น คือ ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศกับขนาดห้องเรียน ความพร้อมของ
ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร และความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 ส าหรับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารและ การ
เชี่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ค่าเฉลี่ย 4.00    
กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการปริญญาโท และคณะ
เศรษฐศาสตร์ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุน ในปีการศึกษา 2563 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อด าเนินการต่อไป  
        ส าหรับประเด็นในเรื่องของขนาดห้องเรียนตามจ านวนผู้เรียน บัดน้ีได้ท าการปรับปรุงเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการปริญญาโทฯ และมีการจัดตั้งระบบการเชี่อมโยง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) เพื่อรองรับการจัดชั้นเรียนแบบออนไลน์เสมือนห้องเรียน
จริง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทและ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา จะท าการส ารวจ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทและ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังตาราง 
 

ประเด็นการประเมิน 2563 2562 2561 

1. สื่อ เอกสาร และอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 4.58 4.43 4.24 

   1.1 ความเพียงพอของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 4.63 4.46 4.28 

   1.2 ความหลากหลายของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน 4.56 4.42 4.24 

   1.3 ความทันสมัยของสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 4.56 4.42 4.20 

2. ห้องเรียน 4.65 4.54 4.40 

   2.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวนนิสิต 4.67 4.46 4.48 

   2.2 ความเหมาะสมของแสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ 4.59 4.54 4.40 

   2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบของห้องเรียน 4.70 4.63 4.32 

3. ระบบสาธารณปูโภค และความปลอดภัย 4.56 4.25 4.34 

   3.1 ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร 4.63 4.38 4.48 

   3.2 ความพร้อมระบบไฟฟ้าของอาคาร 4.52 4.17 4.48 

   3.3 ความพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตของอาคาร 4.52 4.13 4.04 

   3.4 ความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 4.56 4.33 4.36 

4. ภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม 4.46 4.41 4.24 

   4.1 การปรับแต่งสถานทีภ่ายในอาคาร 4.44 4.33 4.24 

   4.2 ความสะอาดของสถานที่และพื้นที่รอบอาคาร 4.48 4.54 4.32 

   4.3 ความสะอาดของห้องน้ าในอาคาร 4.48 4.42 4.16 

   4.4 ความพร้อมของลานจอดรถบริเวณรอบอาคาร 4.44 4.33 4.24 

5. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4.56     

   5.1 ความพร้อมของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ 4.52     

   5.2 ความพร้อมของเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4.59     

   5.3 ความพร้อมของระบบการจัดสอบแบบออนไลน ์ 4.56     

   5.4 ความพร้อมของช่องทางการติดต่อ และประสานงานช่วงเรียนออนไลน ์ 4.56     

ภาพรวม 4.56 4.41 4.31 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
        จากตารางพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.56 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเด็นท่ีมีค่าความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียน โดยมี
แม่บ้านเข้าท าความสะอาดตามเวลาที่ก าหนดและเพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ส าหรับนิสิตก่อนการเข้าชั้น

เรียน โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.70 รองลงมาเป็นประเด็นความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจ านวน

นิสิต ได้มีการจัดที่นั่ง จ านวน โต๊ะและเก้าอี้ ไว้ส าหรับนิสิตให้เพียงพอต่อการเข้าชั้นสม่ าเสมอ  เช่น ความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศมีค่าเฉลี่ย ท่ีเท่ากัน คือ 4.72 และประเด็นท่ีมีค่าความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความ

พร้อมของลานจอดรถบริเวณรอบอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.40 เน่ืองด้วยบางสัปดาห์ในการเรียน จะมีการจัดงาน
เทศกาลต่างๆ ของวิทยาเขตท าให้รถท่ีเข้ามาจอดภายในอาคารเรียนมีจ านวนมากขึ้นกว่าปกติ ท้ังนี้ทางคณะ
ได้แก้ปัญหาโดยการ กั้นท่ีจอดรถไว้ส าหรับนิสิตโดยแจ้งเวลาไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกับกับเทศกาลดังกล่าว
ได ้
        กระบวนการปรับปรุง 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงานจะด าเนินโครงการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะ ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ในปีการศึกษา 2563 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ เสนอภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อด าเนินการต่อไป      
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสตูรฯ เน้นการผลติบัณฑติใหม้ีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ด ี
มีกระบวนการควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน หรือ
การจัดท า Thesis/IS ที่ด ี

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความส าคญักับการพัฒนาบณัฑิต
ให้มีคุณภาพตามวตัถุประวงค์ของหลักสตูร เพื่อผลิตบณัฑติที่มี
คุณภาพออกสูส่ังคม และประเทศ  

การน าไปด าเนนิการเพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสตูรฯ มีการน าผลประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้หลักสตูรฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

 สรุปการประเมินหลักสูตร 

o การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษา   
ผลการประเมินหลักสตูรฯ โดยรวม เฉลี่ย 4.52 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

o การประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผลการประเมินหลักสตูรฯ โดยรวม เฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

o ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมของผู้ที่จะก าลังจะจบการศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษา พบว่าประเด็นที่ได้รับการประเมิน
สองอันดับแรก คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และการควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาด้านการเรยีน หรือการจัดท า 
Thesis/IS ระดับบัณฑติศึกษา 
 

o ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
หลักสูตรฯ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าทุกสาขา กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง การที่จะท าให้ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ กระบวนการการควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน หรือการ
จัดท า Thesis/IS ระดับบัณฑิตศึกษาก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ 
 

o ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
           จากผลการประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม พบว่า ประเด็นที่หลักสูตรต้องมีการพัฒนา คือ สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
           ซึ่งประเด็นดังกล่าว หลักสูตรฯ ไดม้ีการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี ้

 
 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
o กระบวนการประเมิน 

 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรจากผู้ใช้นิสติที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 14 คน จากจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่คะแนน 4.46 หรือความพึง
พอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละด้าน มีดังนี ้
    1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.54 
   2) ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.43 
   3) ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลีย่ 4.43 
    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.39 
    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.48 
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o ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 

หลักสูตรฯ พิจารณาจากผลการประเมินพบว่า ถึงแม้ประเด็นการประเมินจะอยู่ในระดับด ี– ดีมาก ทุกประเด็น แต่ประเด็นที่มผีล
การประเมินน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรสมควรน ามาเป็นประเด็นในการ
พัฒนาต่อไป 
 

o ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
จากผลการประเมินพบว่า ประเดน็การประเมินจะอยู่ในระดับดี – ดีมาก ทุกประเด็น แต่ประเด็นที่มผีลการประเมินน้อยทีสุ่ดคือ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ จึงสมควรน ามาเป็นประเด็นในการพัฒนา และควรเพิ่มเติม่ใน
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
 

o ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินพบว่า ประเดน็การประเมินจะอยู่ในระดับดี – ดีมาก ทุกประเด็น แต่ประเด็นที่มผีลการประเมินน้อยทีสุ่ดคือ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ จึงสมควรน ามาเป็นประเด็นในการพัฒนาต่อไป 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

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

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องมีการการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
 

หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
แผนและความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 

 แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ผลักดันให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม TCI1 

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 

นิสิตตีพิมพ์ผลงานในวารสารกลุ่ม TCI1 
จ านวน 5 คน จากจ านวนนิสิตท่ีจบ
การศึกษาตามรุ่น 29 คน  
ร้อยละ 17.24 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูร
ณาการการจัดการสอนแบบออนไลน์เพิ่มใน
รายวิชา และมีการเสริมความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 

อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาสร้าง 
ช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ผ่านรูปแบบ Microsoft Teams  
จ านวน 11 รายวิชา จาก 11 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 

      หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง พ.ศ. 2564 (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

      หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง พ.ศ. 2564 (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

       กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัหลักสตูรตา่งๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 
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แผนปฏิบัติงานใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่า 
จะสิน้สุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทีป่รึกษาผลักดันให้นิสติตีพิมพ์ใน
วารสารกลุ่ม TCI1 
 

ปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษฯ 

2 ส่งเสริมการบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่
รู้จักของสังคมและชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 

ปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษฯ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติจัดท าการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
ในประเด็นท่ีตอบสนองการพัฒนาของภูมิภาคตะวันออก 
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

ปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษฯ 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนมีการน าเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
รวมถึงแนวทางการประเมินผูเ้รียนให้สอดคล้องกับบรบิทของการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน 

ปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการปริญญาโท ภาคพเิศษฯ 
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ผลการประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 

 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) จากผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563–30 มิถุนายน 2564) 
เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีการผลประเมิน ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ผลการประเมิน ผ่าน  
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง  
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ด ี  
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

     ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ด ี
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง 

สรุปผลประเมินในภาพรวม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ผลประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 ระดับคุณภาพดี 
และมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
จุดเด่น  

1. มีจ านวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารของนิสิตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1  
2. มีการก ากับ ติดตามกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ดี ส่งผลให้อัตราการส าเร็จ 
   การศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับชาติ และนานาชาติ  
   อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา      
1. หลักสูตรควรส่งเสริมการบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักของสังคมและชุมชน 

    แนวทางการปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรส่งเสริมการบริการวิชากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ 
   ในด้านการประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

 

บทน า 

 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้ถูกสร้างและได้รับการอนุมัติหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2537 โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ขอนุมัติใช้หลักร่วม และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกใน ปีการศึกษา 2546
ทั้งนี้หลักสูตรได้ถูกพัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่
ตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วางแผน และมีทักษะในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นหลักสูตรที่มีการสร้างมหาบัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส าคัญกับ
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การประยุกต์แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการร่วมมือกันของบุคคลในชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 ผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2562 

 ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 หลักสตูรควรส่งเสริม
และสนบัสนุนให้นสิิต
เผยแพรผ่ลงานวิจยัที่
อยู่ในฐานข้อมูลทั้ง
ระดับชาติและระดบั
นานาชาติอย่าง
สม่ าเสมอ 

ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
ที่ปรึกษาผลักดันให้
นิสิตตีพิมพ์ใน
วารสารกลุ่ม TCI1 

นิสิตตีพิมพผ์ลงาน 
ในวารสารกลุ่ม 
TCI1 ร้อยละ 15  
จากจ านวนนสิิตที ่
จบการศึกษาตาม
รุ่น 

17 พ.ค. 2564 นิสิตตีพิมพผ์ลงานใน
วารสารกลุ่ม TCI1 
จ านวน 5 คน จาก
จ านวนนิสิตที่จบ
การศึกษาตามรุ่น  
29 คน  
ร้อยละ 17.24 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและ 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท  
ภาคพิเศษฯ 

2 หลักสตูรควรเพิ่ม
ความหลายหลายรู
แบบการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่สริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนมีการบูรณา
การการจดัการสอน
แบบออนไลน์เพิ่มใน
รายวิชา และมีการ
เสรมิความรู้ ทักษะ 
และคณุลักษณะที่
ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ผู้สอนมีการบูรณา
การณ์การจัดการ
สอนแบบออนไลน์
เพิ่มทุกรายวิชา 

17 พ.ค. 2564 อาจารยผ์ู้สอนมี
การบูรณาสร้างช่อง
ทางการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ผ่านรูปแบบ 
Microsoft Teams 
จ านวน 11 รายวิชา  
จาก 11 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและ 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท  
ภาคพิเศษฯ 

 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงที่ส าคัญ ดังนี้ 
จุดเด่น  

1. มีจ านวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารของนิสิตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1  
2. มีการก ากับ ติดตามกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ดี ส่งผลให้อัตราการส าเร็จ 
   การศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลในระดับชาติ และนานาชาติ  
   อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา      
1. หลักสูตรควรส่งเสริมการบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักของสังคมและชุมชน 

    แนวทางการปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรส่งเสริมการบริการวิชากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ 
   ในด้านการประชาสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
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 คะแนนการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 

รายละเอียดตามองค์ประกอบ 
ประเมินตนเอง 

(SAR) 
คณะกรรมการ 

(CAR) 
1. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
1) จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร ผ่าน ผ่าน 
2) คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร ผ่าน ผ่าน 
3) คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน ผ่าน 
4) คุณสมบตัิอาจารยผ์ูส้อนที่เป็นอาจารย์ประจ า ผ่าน ผ่าน 
5) คุณสมบตัิอาจารยผ์ูส้อนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  ผ่าน ผ่าน 
6) คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ผ่าน ผ่าน 
7) คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  ผ่าน ผ่าน 
8) คุณสมบตัิของอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์  ผ่าน ผ่าน 
9) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผ่าน ผ่าน 
10) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑติศึกษา ผ่าน ผ่าน 
11) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
ผ่าน ผ่าน 

12) การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน ผ่าน 
ผลการประเมิน ประเมินตนเอง คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม 5 

1. บัณฑิต 4.31 3.76 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติผลประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต 

4.46 4.46 

2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ 4.17 3.06 
2. นิสิต 3.00 3.33 

3.1 การรับนิสิต 3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสติ 3.00 4.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 3.00 3.00 

3. อาจารย์ 3.67 4.33 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 4.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5.00 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00 4.00 

4. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.50 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 5.00 

5. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 3.00 3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม (13ตัวบ่งชี้) 3.51 3.66 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) จากผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563– 30 
มิถุนายน 2564) เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

o องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผ่าน 
o องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    ได้คะแนนเฉลี่ย 3.76 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
o องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
o องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก 
o องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

      ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี 
o องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินระดับคุณภาพ ปานกลาง 

สรุปผลประเมินในภาพรวม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  (หากมีการยกเว้นตัวบ่งชี้) โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ (ไม่มี)                      
ผลประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66  ระดับคุณภาพด ี และมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการ
ปรับปรุงที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม  ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
     1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตอยู่ในระดับที่   
สูงมาก โดยเฉพาะทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา
ประมาณร้อยละ 80 ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มี Impact 
Factor ต่ า  รวมถึ งมีการน า เสนอผลงานอยู่ ในการประชุม
ระดับชาติที่ยังไม่หลากหลาย 
     2. หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนท่ีดี ที่ท า
ให้อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ใน
ระดับสูง และมีสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนิสิตที่
เพิ่มขึ้น 
     3. หลักสูตรมีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สร้างจุด
แข็งให้กับหลักสูตร คือ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าสู่
ต าแหน่งการพิจารณาระดับท่ีสูงขึ้น 
     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีคุณภาพสูงทั้งด้านความรู้ ความช านาญ ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา 
     5. หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Active Learning, Active Citizen, Co-Creator 
 
แนวทางเสริม 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระควร
ผลักดันให้บัณฑิตเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่มี Impact Factor 
ที่สูงข้ึน  
 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม  ความคิดเห็นของหลักสูตร 
แนวทางเสริม (ต่อ) 
     2. หลักสูตรควรจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียน 
โดยมีวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็น Active Learner พร้อมทั้งให้มี
ความรับผิดชอบ (Study Responsibility) ให้มากข้ึน และส่งเสรมิ
ให้นิสิตมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) 
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking Skill) ให้มาก
ขึ้นทั้งในและนอกช้ันเรียน 
     3. หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อให้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
     4. หลักสูตรควรตั้งกรอบของการบริหารหลักสูตรตามผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในเรื่องของ Target Outcomes / Expected 
Outcomes โดยติดตามประเมินผลของ Actual Outcomes ให้มี
ความสอดคล้องกัน 
     5. หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านสร้างผลงานทางวิชาการมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
     6. ภาควิชาฯ ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในเรื่องการ
สนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอด 
คล้องกับ Long-Term Goals ของภาควิชาฯ 
     7. หลักสูตรควรมีนโยบายสนับสนุนการท างานวิจัยให้ค านึงถึง
ความคุ้มค่าที่เกิดประโยชน์และผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัย  
     8. หลักสูตรควรเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. จ านวนการรับนิสิตยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนของหลักสูตร  
     2. หลักสูตรควรเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์บน
พื้นฐานของทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่มีสอนในหลักสูตร เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
แนวทางปรับปรุง 
     1. หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรใหม่ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการของ Stakeholders (SHs) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตในพ้ืนท่ีของภาคตะวันออก 
     2. หลักสูตรควรปรับปรุงเทคนิคการสอน การวดัประเมินผล 
และรวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ท่ีให้เน้นผลลัพธ์ทางด้านการ
ประยุกต์ใช้และการวเิคราะห์ทางวิชาการเป็นส าคัญ 
     3. หลักสูตรควรส ารวจความต้องการและจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต 
และตลาดแรงงานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสตูร ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสตูร โดยจะมีการศึกษาข้อมลูตามข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มรีะบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
- - 
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 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
     1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตอยู่ในระดับที่สูง
มาก โดยเฉพาะทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา
ประมาณร้อยละ 80 ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มี Impact 
Factor ต่ า  รวมถึ งมีการน า เสนอผลงานอยู่ ใ นการประชุม
ระดับชาติที่ยังไม่หลากหลาย 
  
แนวทางเสริม 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระควร
ผลักดันให้บัณฑิตเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่มี Impact Factor 
ที่สูงข้ึน  
     2. หลักสูตรควรจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียน 
โดยมีวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็น Active Learner พร้อมทั้งให้มี
ความรับผิดชอบ (Study Responsibility) ให้มากข้ึน และส่งเสรมิ
ให้นิสิตมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) 
และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking Skill) ให้มาก
ขึน้ท้ังในและนอกช้ันเรียน 
 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
     -  
แนวทางปรับปรุง 
     - 

 

 

 องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

 
จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
     1. หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่ดี ที่ท า
ให้อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนิสิตอยู่ใน
ระดับสูง และมีสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนิสิตที่
เพิ่มขึ้น 
   
แนวทางเสริม 
     1. หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อให้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
     2. หลักสูตรควรตั้งกรอบของการบริหารหลักสูตรตามผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในเรื่องของ Target Outcomes / Expected 
Outcomes โดยติดตามประเมินผลของ Actual Outcomes ให้มี
ความสอดคล้องกัน  
 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. จ านวนการรับนิสิตยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนของหลักสูตร  
 
แนวทางปรับปรุง 
     1. หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรใหม่ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการของ Stakeholders (SHs) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตในพ้ืนที่ของภาคตะวันออก 
     2. หลักสูตรควรปรับปรุงเทคนิคการสอน การวัดประเมินผล 
และรวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ที่ให้เน้นผลลัพธ์ทางด้านการ
ประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ทางวิชาการเป็นส าคัญ  

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร โดยจะมีการศึกษาข้อมูลตามข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 

 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
     1. หลักสูตรมีคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สร้างจุด
แข็งให้กับหลักสูตร  คือ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าสู่
ต าแหน่งการพิจารณาระดับท่ีสูงขึ้น 
     2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีคุณภาพสูงทั้งด้านความรู้  ความช านาญ ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา 
แนวทางเสริม 
     1. หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านสร้างผลงานทางวิชาการมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
      2. ภาควิชาฯ ควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในเรื่องการ
สนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอด 
คล้องกบั Long-Term Goals ของภาควิชาฯ 
     3. หลักสูตรควรมีนโยบายสนับสนุนการท างานวิจัยให้ค านึงถึง
ความคุ้มค่าที่เกิดประโยชน์และผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัย  
 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 

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

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
     1. หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Active Learning, Active Citizen, Co-Creator 
 
แนวทางเสริม 
     1. หลักสูตรควรเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะให้มีคุณภาพดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. หลักสูตรควรเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้และการวเิคราะห์บน
พื้นฐานของทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ท่ีมีสอนในหลักสตูร เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
แนวทางปรับปรุง 
      1. หลักสูตรควรส ารวจความต้องการและจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต 
และตลาดแรงงานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 

 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ได้มีการจัดแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร โดยจะมีการศึกษาข้อมูลตามข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริม 
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
แนวทางปรับปรุง 
-   
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 
ล า 
ดับ 

ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1) หลักสูตรควรเน้นเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ 
บนพื้นฐานของทฤษฎี และหลัก 
การต่างๆ ท่ีมีสอนในหลักสูตร 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 
2) หลักสูตรควรปรับปรุงเทคนิค 
การสอน การวัดประเมินผล และ 
รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 
ท่ีให้เน้นผลลัพธ์ทางด้านการ
ประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์
ทางวิชาการเป็นส าคัญ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
เน้นเรื่องการประยุกต์ 
ใช ้ การวิเคราะห์บน
พื้นฐานของทฤษฎี 
และหลักการต่างๆ 
และมีการปรับปรุง
เทคนิคการสอน     
การวัดประเมินผล  
และรวมถึงกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ  
เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ        

นิสิตทีส่ าเร็จ 
การศึกษา         
ปีการศึกษา 2564 
สามารถเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบ 
การน าเสนอ หรือ 
การตีพิมพ์ใน
วารสารเพื่อ
แสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและ
วิชาชีพได้ 
 

นิสิตเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบ 
การน าเสนอ หรือ 
การตีพิมพ์ใน  
วารสารเพื่อเป็น
เงื่อนไขจบการ 
ศึกษาได้ร้อยละ 
90 จากจ านวน
นิสิตทีล่งทะเบียน 
เรียนวิชา 
01110595    
การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 

15 มิ.ย. 2565 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 

2 จ านวนการรับนิสิตยังไม่เป็นตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนของ
หลักสูตร 

 

 

 

ส่งเสริมการบริการ
วิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นท่ีรู้จัก
ของสังคมและชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

ผู้สนใจท่ัวไป       
มีความสนใจ     
เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ 
และการประชา 
สัมพันธ์หลักสูตร 

ผู้สนใจท่ัวไป       
มีความสนใจ     
เข้าร่วมจ านวน 
ร้อยละ 80      
จากเป้าหมาย 

15 มิ.ย. 2565 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 

3 หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชา
และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
ใหม่ท่ีสามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติคุณลักษณะท่ีตรงกับ
ความต้องการของ 
Stakeholders (SHs) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน              
ท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ในพื้นท่ีของภาคตะวันออก 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิตจัดท าการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในประเด็น
ท่ีตอบสนองการพัฒนา
ของภูมิภาคตะวันออก
ให้มากยิ่งขึ้น 

นิสิตท่ีส าเร็จการ           
ศึกษาปีการศึกษา 
2564  มีผลงาน
การศึกษาค้นคว้า
อิสระในประเด็น 
ท่ีตอบสนอง 
การพัฒนาของ
ภูมิภาคตะวันออก 

นิสิตท่ีส าเร็จการ            
ศึกษา ปีการศึกษา 
2564 มีผลงาน
การศึกษาค้นคว้า
อิสระท่ีตอบสนอง 
การพัฒนาของ
ภูมิภาคตะวันออก 
ร้อยละ 20 จาก
จ านวนนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียน
วิชา 01110595 
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 

15 มิ.ย. 2565 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 

4 หลักสูตรควรส ารวจความต้อง 
การและจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต 
และตลาดแรงงานเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง
ต่อไป 

 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การส ารวจความต้อง 
การและจ าเป็นของ
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาด 
แรงงานเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งต่อไป 

มีการส ารวจความ
ต้องการและจ าเป็น 
ของผู้ใช้บัณฑิต  
และตลาดแรงงาน
เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตร
ในครั้งต่อไป 

มีการส ารวจความ
ต้องการและจ าเป็น 
ของผู้ใช้บัณฑิต
และตลาดแรงงาน 
ร้อยละ 50 จาก
จ านวนมหาบัณฑิต 
ท่ีส าเร็จการศึกษา
มาแล้ว 1 ปีตามรุ่น 

15 มิ.ย. 2565 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ปริญญาโท 
ภาคพิเศษฯ 
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