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คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่กําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การกําหนดงานในแตละ

องคประกอบคุณภาพ ตามตัวบงชี้ที่กําหนด เพื่อเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสังคมใหมั่นใจวา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณุภาพ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เปนเอกสารท่ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

เศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตรดําเนินการจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2560 (มิถุนายน 2560 -พฤษภาคม 2561) 

การประเมินตนเองเปนการประเมินผลการดําเนินงานภายใต 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ตาม

องคประกอบและตัวบงชี้สวนจัดการศึกษาในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

พิจารณาวาการดําเนินการไดมีการวางแผนไวหรือไมไดดําเนินการตามแผนอยางไร มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานหรือไม โดยเขียนเปนความบรรยายแยกเปนองคประกอบที่ละตัวบงชี้ จากนั้นก็ประเมินตนเองวาผล

การดําเนินงานอยูในระดับใด และมีหลักฐานอางอิงซึ่งไมสามารถจะบรรจุอยูในรายงานสรุปผลประเมินตนเอง

ได แตจะจัดทําเปนเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยขอใชอางอิงเปนเอกสารหลักฐานประกอบตลอดถึง

เอกสารบางอยางไดทําการอัพโหลดขึ้นเว็บไซตภาควิชาเศรษฐศาสตร เพื่อสะดวกและงายตอการเขาตรวจของ

คณะกรรมการ และงายตอการเขาดูของนิสิต และผูที่เก่ียวของ จึงไดทาํการอัพโหลดเขาไวในเว็บไซตดังกลาว 
 

 

 

 

         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ช 

สารบัญ 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร 

คํานํา 

สารบัญ 

ก 

ข 

ค 
  

บทที่ 1 บทนาํ 

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

1.2 คณะตนสังกัดและสถานที่เปดสอน 

1.3 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.4 อาจารย 

1.5 สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนทุกชั้นปและทุกภาคการศึกษา 

1.6 การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

1.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบ 

1.8 คุณภาพการสอน 

 

1 

1 

1 

2 

10 

16 

16 

16 

บทที่ 2ผลการประเมินตามองคประกอบ 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

องคประกอบที่ 3  นิสิต 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

20 

38 

42 

65 

79 

92 

แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับคณุภาพหลักสูตรตามผูประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 

ภาคผนวก 

 

98 

100 

102 

104 

 



รายงานการประเมนิตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ก 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 

1.  ขอมูลทั่วไป 

   คณะสังคมศาสตรนั้นไดกอกําเนิดขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช 2526 พรอมกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม

จากเดิม 200 หนวยกิต ใหคงเหลือเพียง 150 หนวยกิต และปรับจาก 150 หนวยกิต ใหเหลือ 140 หนวยกิต 

ในเวลาตอมา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ พ.ร.บ.กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยผูที่เปนกําลังสําคัญในการกอกําเนิดคณะสังคมศาสตรในขณะนั้นไดแก พระ

มหาสํารวม ปยธมฺโม (ป.ธ.6, M.A.(Phil.) (เกษียณอายุแลว) 

   ภาควิชาเศรษฐศาสตร เปนสวนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร ไดเปดดําเนินการศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.

2533 โดยใชหลักสูตร พ.ศ.2526 (ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2516) จากนั้นก็ใชหลักสูตรใหม พ.ศ. 2542 

(ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2538) ตอมาไดใชหลักสูตร พ.ศ.2550 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2542) ตอมาได

ใชหลักสูตรใหมลาสุด พ.ศ.2555 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2550) ตอมาไดใชหลักสูตรใหมลาสุด พ.ศ.2559 

(ปรับปรุงจากหลักสูตร 2558)ดําเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปจจุบัน แตเดิมมีสํานักงานตั้งอยูที่ ชั้น 2 มุข

ทางดานตะวันออกของตึกเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร 

กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น เม่ือวันที่ 16ตุลาคม พ.ศ.2542 ภาควิชาเศรษฐศาสตร ไดยายจากวัดมหาธาตุฯ 

ทาพระจันทร ไปตั้งอยูที่  83 วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางขุนนนท -ตลิ่ งชัน เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร ปจจุบัน และเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 ไดยายจากวัดศรีสุดารามวรวิหาร ไปตั้งอยูที่  79 

หมูที่ 1 ตําบลลาํไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

 

จุดประสงคของการกอต้ังภาควิชาเศรษฐาสตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในทฤษฏีเศรษฐศาสตรและหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

ตลอดถึงปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําหลักธรรมทฤษฎีเศรษฐศาสตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใชในการพัฒนาและสงเสริมชุมชนใหมีความมั่นคงดํารงตนอยูในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีดีตามพระ

ธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา 

   3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหอุทิศตนและสามารถนําหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธไปประยุกตใชในการเผย

แผพระพุทธศาสนาเพื่อชวยพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.1  ดานการกํากับมาตรฐาน 

  ในป พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยและผูทรงคุณวุฒิของภาควิชาเศรษฐศาสตร พัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร นําเสนอคณะสังคมศาสตรและสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2555 เมื่อวันที่ 18เมษายน 

พ.ศ.2555และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ข 

 

2555และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 16 

มกราคม พ.ศ. 2556 

  ตั้งแตปการศึกษา 2558-2560ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร เปดการเรียนการเรียนการ

สอนดวยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 และจะปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ป ในปการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

กําหนดวิธีการประเมินหลกัสูตรในรูปแบบการวิจัย พรอมทั้งจัดทําคูมือการประเมินหลักสูตรสําหรับทุกสวนจัด

การศึกษาเพื่อใชดําเนินการประเมินหลักสูตรที่เปดสอน 

  จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพดานการกํากับมาตรฐานพบวา มีอาจารยประจํา

หลักสูตรครบและมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 

  1.2 ดานบัณฑิต 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตรไดใหความสําคัญกับระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาเปนอยางมาก เพราะตระหนักดีวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และบุคลากรในภาควิชาฯ โดยพยายามสรางระบบกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร พัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิในระดับสูง ๆ และสงเสริมมีอาจารยประจํามีตําแหนงทาง

วิชาการมากขึ้น มีการสนับสนุนกลไกระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ เนนย้ําใหครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อีกทั้งมีความพยายามที่จะสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรให

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาสงผลตอการพัฒนาบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรูปแบบ

และระบบกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต หรือนิสิตในระดับปริญญาตรี ดวยการเรียนรูดวยตนเอง

ควบคูกับหลักตําราในหนังสือที่เรียนภายในหอง 

  จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพดานกิจกรรมการพัฒนานิสิต พบวา ผลการประเมิน

อยูในระดับดีมาก 

 1.3 ดานนิสิต 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ไดให

ความสําคัญกับระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร สงเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตใน

ภาควิชาฯ โดยพยายามสงเสริมในดานการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารทุกรูปแบบที่เอื้อตอการ

พัฒนาระบบรบัสมัครนิสิต และระบบการสงเสริมพัฒนานิสิต เนนย้ําใหครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกันพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
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  1.4  ดานอาจารย 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทํา

และพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ

นํามาใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร พัฒนาการทํางานใหมีความสะดวกรวดเร็ว คลองตัว และมี

ประสิทธิภาพ มีอาจารยครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากร  

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนา

บุคลากร ใหมีความรูดานการทําประกันคุณภาพ โดยการสงเขาอบรมและสัมมนาในโครงการตาง ๆ และสงเขา

ไปศึกษาดูงานในสถาบันตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอภาควิชาในการทําประกันฯพบวา ผลการประเมินอยูในระดับ

ดีมาก 

  1.5ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทํา

และพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ

นํามาใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร พัฒนาการทํางานใหมีความสะดวกรวดเร็ว คลองตัว และมี

ประสิทธิภาพ อาทิเชน ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลนิสิต  ระบบแสดงความคิดเห็นตอการเรียน

การสอนของอาจารย ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ระบบฐานขอมูลงบประมาณ การเงิน และ

บัญชี  

  นอกจากนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยั งไดนํ าเอาเครื่องมือตางๆ มาใช ในการพัฒนาระบบงาน เชน การจัดการความรู  (Knowledge 

Management) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

  ผลการดําเนินงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ดานการบริหารและการจัดการ  

 มีการออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนได

ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตนและรับรองการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

มุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรมคูกับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา ศึกษา

พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคมพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 

  1.6 ดานส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มีการจัดทํา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือรองรับการตรวจของคณะกรรมการ  

 นอกจากนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี

การจัดอาคารสถานท่ี และหองเรียน หองทดลอง หองคอมพิวเตอร ทั้งนี้คณะสังคมศาสตรไดอํานวยความ

สะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรใหสะดวกสบายในการดําเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ

คณาจารย พบวา ผลการประเมินอยูในระดับด ี
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2.  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (ทั้งหมด 6 องคประกอบ) 

    2.1  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคณุภาพ   

 ผลคะแนนระดับดีมาก4 องคประกอบ และผลคะแนนระดับดี 1องคประกอบ  

    2.2  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในภาพรวมเทากับ 4.76อยูในเกณฑ ดีมาก และพิจารณา

จากปจจัยทั้ง 3 ดาน พบวา ดานปจจัยนําเขามีคะแนนเฉลี่ย 4.43 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานกระบวนการมี

คะแนนเฉลี่ย 4.25อยูในเกณฑ ดีมาก และดานผลผลิต/ผลกระทบมีคะแนนเฉลี่ย 5อยูในเกณฑ ดีมาก 

    2.3  จุดแข็งและแนวทางเสรมิจุดแข็ง   

  จุดแข็ง 

  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในหลักสูตร 

  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการมีความรูความสามารถ ครอบคลุมสาขาที่จัดการ

จัดการเรียนการสอน 

  3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร มีโครงการสงเสริมและพัฒนาชนบทที่จัดโดยนิสิตทุกปการศึกษา 

  4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชนซึ่งเปนกลไกในการติดตามตรวจสอบอยาง

เขมแข็ง  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ใหมากยิ่งขึ้น 

๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนระบบ เพื่อนําขอมูลศิษยเกามาใช

ในการบริหาร 

๓. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรจัดทุนสนับสนุนโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท ของนิสิตชั้นปที่ 

4 เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิต 

   2.4  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ  

 จุดที่ควรพัฒนา  

 1. ความรวมมือกับชุมชนใกลเคยีงในการพัฒนาหลักสูตรยังดาํเนินการอยางไมเปนระบบ 

 2. การดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาองคความรูดานการทําวิจัยและงานสรางสรรคของ

อาจารยดานการเผยแพร และตีพิมพยังนอยเกินไป 

 3. ระบบและกลไกการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก ยังไมเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจน ความรวมมือที่เกิดข้ึนยังขาดระบบการติดตามการดําเนินงานภายใตบันทึกความรวมมือ 

รวมถึงการประเมนิผลสําเร็จจากเครือขายความรวมมือ 

 

  แนวทางการปรับปรุง  
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  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรเชิญประชาคมในชุมชนหรือผูท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการ

เสนอแนะในการเรยีนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะอยางย่ิงการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเชิญใหเขารวมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 

  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอนใหมากขึ้น 

  3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร ควรมีระบบและกลไกการติดตามการดําเนินงานภายใตบันทึกความ

รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก รวมถึงการประเมินผลสําเร็จจากเครือขายความรวมมือตางๆ ให

เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาใหดี

ยิ่งข้ึน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 1) รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 25501851100348   

ภาษาไทย  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics 

 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: 

  ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  ชื่อยอ : ศ.บ. 

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics 

  ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Econ.  
 

1.2 คณะตนสังกัดและสถานที่เปดสอน 

 1) คณะตนสังกัด 

  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 2) สถานที่เปดสอน  

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ท่ีอยู : 79 หมู 1  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

1.3 ปรัชญา ความสําคญัและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1) ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย มีความมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ และความสามารถดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตรสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ

แนวคดิ “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตรกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” พรอม

ท้ังสงเสริมใหสามารถประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของ

ประเทศตอไป 

 2) วัตถุประสงคของหลักสูตร  

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตรและหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    2 

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูทางดานเศรษฐศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา

เศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม และปญหาการวางงาน 

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกต ใชใน

การแกไขปญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา 

 

1.4 อาจารย 

 1) อาจารยประจําหลักสูตร ตาม มคอ.2 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวชิา 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันทีส่ําเร็จการศกึษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

1 
พระครูปุริมานุรกัษ,รศ.

ดร. 

รอง 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

Ph.D (Economics) 

M.A. (Economics) 

B.A. (Economics) 

Magadh University India 

Poona University India 

Poona University India 

2533 

2529 

2527 

2 พระคมสัน  ตเมธโส อาจารย 

ศ .ม .  ( เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ) 

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2554 

2552 

3 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

Ph.D. (Economics) 

M.A. (Political Science) 

 

M.A. (Economics) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Marathwada University, India 

Dilak Deemed University, 

India 

Marathwada University, India 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2543 

2543 

2538 

2535 

4 นายพลวัฒน ชุมสขุ 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

พธ.บ. (รฐัศาสตร) 

ม. เกริก 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2547 

2539 

5 นายเดช  ชูจันอัด 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ

สําหรับผูบริหาร) 

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ม. นเรศวร 

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 

2549 

 

หมายเหตุ : เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปที่ที่สําเร็จการศกึษาใหครบถวนทุกระดับ 
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2) อาจารยผูสอน 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สถติย ศลิปชัย 

วุฒิการศกึษา - ศิลปะศาสตร สาขาปรัชญา,  Meerut University, 2522. 

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา (พธ.บ.), ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ (ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐวัฒนธรรม) คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องตน  ปการศึกษา 1/2560  

2. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560 

3. เศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก ปการศึกษา 1/2560 

4. สัมมนาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ปการศึกษา 1/2560 

5. วัฒนธรรมไทย  ปการศึกษา 2/2560 

6. พุทธวิธีกับการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ     ปการศกึษา 2/2560 

7. เศรษฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ปการศกึษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผดิเผือด) 

วุฒิการศกึษา - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), ม.ธรรมศาสตร, 2550. 

- พธบ. (ปรชัญา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องตน  ปการศึกษา 1/2560 

2. มนุษยกับสังคม  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ณัฐพงษ สังวรวรรณ 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Scienec), Magadh University, India. 2555. 

- M.A. (Anthropology), Poona University, India. 2522. 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2520. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปการศกึษา 1/2560 

3. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ผดุง วรรณทอง 

วุฒิการศกึษา - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2550. 

- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 101-102) ปการศึกษา 1/2560  

2.บาลีเสรมิ (SP 107-109) ปการศึกษา 1/2560 

3. ศาสนาทั่วไป  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย ดาวเหนือ บุตรสีทา 

วุฒิการศกึษา - ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2557. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ปการศกึษา 1/256 0 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน), ดร. 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Work), Mysore University, India. 2549. 

- M.S.W. (Social Work), Mysore University, India. 2536. 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. พระไตรปฎกศึกษา ปการศึกษา 1/2560  

2. พระสุตตนัตปฎก ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาชาติชาย ปญฺาวชิโร (พุมจันทร) 

วุฒิการศกึษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร), ม.ธรรมศาสตร, 2552. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปการศึกษา 1/2560  

2. แตงแปลบาล ี  ปการศึกษา 1/2560 

3. พระอภิธรรมปฎก ปการศึกษา 2/2560 
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คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยเดชอุดม แสวงบุญ 

วุฒิการศกึษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห), ม.ธรรมศาสตร, 2554. 

- นบ. (นิติศาสตร), ม.รามคําแหง, 2555. 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร), ม.รามคําแหง, 2550. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาบญุเลิศ อนฺิทปฺโญ รศ. 

วุฒิการศกึษา - รป.ม. (การจัดการความขัดแยง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร, 2551 

- ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 

- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. การตอตานการทุจริต ปการศึกษา 1/2560  

2. อาเซยีนศึกษา  ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.เติมศักดิ์ ทองอินทร 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Political Science), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2542 

- M.A. (Political Science), Pune University, India. 2535 

- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 

วุฒิการศกึษา - M.A. (Politics), Poona University, India. 2526 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2523 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 
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รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560 

2. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 

วุฒิการศกึษา - M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2521 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. คณิตศาสตรเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยวินยั มีมาก 

วุฒิการศกึษา - พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปริยัติกิตติธํารง ผศ.ดร. 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Political Science), Marathwada University, India. 2536 

- M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1.เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 1/2560  

2. การเมืองการปกครองของไทย ปการศึกษา 2/2560 
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คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Sociology), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2539 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2533 

- พธ.บ. (สังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ตรรกศาสตรเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศกึษา ปการศึกษา 1/2560 

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 ปการศกึษา 1/2560 

3. การปกครองคณะสงฆไทย ปการศกึษา 1/2560 

4. ตรรกศาสตรเบื้องตน ปการศกึษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Sociology), Panjab University, India. 2541 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2539 

- พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. การตอตานการทุจริต ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.รัฐพล ใจเย็นมา 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553  

- พธ.บ. (รัฐศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    8 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. การเมืองการปกครองของไทย ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. ธรรมนิเทศ  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท สุนนโฺท ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  ปการศึกษา 1/2560  

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 5  ปการศกึษา 1/2560 

3. ธรรมะภาคปฏิบัติ 6  ปการศกึษา 2/2560 

4. พระวินัยปฎก   ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 

- พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  ปการศึกษา 1/2560  

2. พระวินัยปฎก   ปการศึกษา 1/2560 

3. ภาษากับการสื่อสาร  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สําราญ อิ่มจิตต 

วุฒิการศกึษา - M.A. (Phil) 

- M.A. (Phil) 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ 

รายวิชาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสมัพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เดชา กัปโก 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. วรรณคดีบาลี  ปการศึกษา 1/2560 

2. การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยสมศกัดิ์ สุกเพ็ง 

วุฒิการศกึษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

รายวิชาที่สอน 1. กฎหมายทั่วไป ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยพิทวัฒน มโนรัตน 

วุฒิการศกึษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ม.รามคําแหง, 2556 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

รายวชิาที่สอน 1. กฎหมายทั่วไป ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   



10 

 

1.5 สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนทุกช้ันปและทุกภาคการศกึษา 
 

      1) นสิิตชั้นปที่ 1 

รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศกึษา 

จํานวนนิสติท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นนิ
สติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 102 กฎหมายท่ัวไป 1/2560 8 1 6 1 4        20 20 

000 104 
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

1/2560 6 3 2 3 2 4       
20 20 

000 107 เทคนิคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
1/2560 

1 5 10 4         
20 20 

000 108 ปรัชญาเบื้องตน 1/2560   5 2 13        20 20 

000 116 

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

1/2560 
5 14 1          

20 20 

000 139 

คณิตศาสตรเบื้องตน 

1/2560 
4 3 4 4 3  2      

20 20 

000 147 

พระไตรปฎกศึกษา* 
1/2560 

   2 3 7 8      
20 20 

000 151 

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ1 

1/2560 
7 2  6 1 4       

20 20 

000 158 

ประวัติพระพุทธศาสนา* 
1/2560    1 7 5 7      

20 20 

000 103  

การเมืองการปกครองของไทย 
2/2560 2 4 4 4 3 2 1      

20 20 

000 211 

วัฒนธรรมไทย 

2/2560 
 4 3 5 4 3 1      

20 20 

000 109 

ศาสนาทั่วไป 
2/2560 

 12 5  1  2      
20 20 

000 117 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

2/2560 
5 4 3 6 2        

20 20 

000 148 

พระวินัยปฎก* 

2/2560 
 2 2 3 7 6       

20 20 

000 149 

พระสุตตันตปฎก* 
2/2560 

   1 2 12 5      
20 20 
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รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศกึษา 

จํานวนนิสติท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นนิ
สติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรี
ยน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                

000 152  

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ2 

2/2560 
3 2 1 6 5 3       

20 20 

000 210 

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
2/2560  1 7 8 4        

20 20 

000 115 ภาษาศาสตร

เบื้องตน 
2/2560  1 2 5 7 5       

20 20 

   

 2) นิสิตชั้นปที่ 2 
 

รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนสิติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นน
สิิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 253 

ธรรมะภาคปฏิบัต ิ3 
1/2560  11 4 1         16 16 

000 115 

ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 
1/2560 

 1 2 6 2 1 4      16 16 

000 144 

วรรณคดีบาล ี
1/2560 

1  2 1 4 3 5      16 16 

000 146 

แตงแปลบาล ี
1/2560 

  1 7 4 3 1      16 16 

000 238 สถิติเบ้ืองตน

และการวิจัย 
1/2560 

1  5 5 5        16 16 

000 259 

เทศกาลและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

1/2560 
 1 3 4 6  2      16 16 

000 260 การปกครอง

คณะสงฆไทย 
1/2560 

 1  4 7 4       16 16 
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รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนสิติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรี
ยน

 

จํา
นว

นนิ
สติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 261 ธรรมะภาค

ภาษาอังกฤษ 
1/2560 

11 3 1 1         16 16 

000 263 งานวิจัยและ

ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง

พระพุทธศาสนา 

1/2560   3 4 4 2 3      16 16 

404 312 เศรษฐกิจชุมชน 1/2560 5 2 4 4 1        16 16 

000 254 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 
2/2560 2 5 9          16 16 

000 101 

มนุษยกับสังคม 
2/2560 

  1 4 7 2 2      16 16 

000 114 

ภาษากับการสือ่สาร 
2/2560 

  2 6 6 2       16 16 

000 150 

พระอภิธรรมปฎก 
2/2560 

   1 10 4 1      16 16 

000 242 

พื้นฐานคอมพิวเตอรฯ 
2/2560 

   5 5 5 1      16 16 

000 262 

ธรรมนิเทศ 
2/2560 10 6           16 16 

404 317 เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 
2/2560 3 4 3  6        16 16 

 

  3) นิสติชั้นปที ่3 
 

รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนิสติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 355 

ธรรมภาคปฏิบัติ 5 
1/2560 2 1 4 1 1 2       11 11 

404 301 

เศรษฐศาสตรจุลภาค
1/2560 

  2 3 6        11 11 
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รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนิสติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

เบื้องตน 

404 302 

เศรษฐศาสตรมหภาค

เบื้องตน 

1/2560 
  1 10         11 11 

404 316 

แคลคูลัสเชิงอนุพันธ

และอินทิกรัล 

1/2560 
3 3 3 1 1        11 11 

404 314 

เศรษฐศาสตรการเงิน

และการธนาคาร 

1/2560 
1 2 5 2 1        11 11 

404 328 

ก า ร บั ญ ชี ก า ร เ งิ น

สํ า ห รั บ นั ก

เศรษฐศาสตร 

1/2560 

 1 2 4 1 3       11 11 

404 313 

เศรษฐศาสตรสหกรณ 
1/2560 5 4 2          11 11 

4 0 4  3 0 5 

ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเศรษฐศาสตร 

1/2560 5 1 5          11 11 

404 312 เศรษฐกิจ

ชุมชน 
1/2560  3 1 4 1 1 1      11 11 

404 225 

พระพุทธศาสนากับ

ป รั ช ญ า เ ศ รษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

1/2560 

9 2           11 11 

000 356 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 
2/2560 

2 1 1 2 2        11 11 

404 304 

เศรษฐศาสตรมหภาค 
2/2560 

4 5 1          11 11 

4 0 4  3 0 3 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 
2/2560 

1 3 3 2 2        11 11 
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รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนิสติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

404 306 

ประวัติ แนวคิ ดทาง

เศรษฐศาสตร 

2/2560 
2 2 5 1         11 11 

404 318 

เ ศ รษ ฐศ าส ต ร ก า ร

พัฒนา 

2/2560 
4 6           11 11 

404 422 

สัมมนาเศรษฐศาสตร 
2/2560 

1 4 3 1 2        11 11 

404 317 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2/256 

 4 1 5         11 11 

 

4) นิสติชัน้ปท่ี 4 
 

รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนิสติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรี
ยน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

000 457 

ธรรมภาคปฏิบัติ 7 
1/2560  4 6 2         12 12 

404 315 เศรษฐกิจ

ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม

อาเซี่ยน 

1/2560 5 3 3 1         12 12 

404 407 

เศรษฐศาสตรการ

คลัง 

1/2560 
 1 2 3 4 2       12 12 

404 319 

เศรษฐกิจประเทศ

ไทย 

1/2560 
3 2 1 6         12 12 

404 409 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร 

1/2560 
3 3 5 1         12 12 
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รหัส/ 

ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป

การศึกษา 

จํานวนนิสติที่ไดเกรด 

จํา
นว

นน
สิติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เร
ยีน

 

จํา
นว

นน
สิติ

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

404 436 

การบัญชี เพื่อการ

จัดการสําหรับนัก

เศรษฐศาสตร 

1/2560 

 2 3 1 1  5      12 12 

404 411 

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร

ทรพัยากรฯ 

1/2560 
5 7           12 12 

4 0 4  4 1 0  ส ถิ ติ

สํ า ห รั บ นั ก

เศรษฐศาสตร 

1/2560 
6 2 4          12 12 

404 427 

เศ รษฐศาส ตร ใ น

ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง

พระพุทธศาสนา 

2/2560  1 4 7         12 12 

404 420 

ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ

ท า ง ด า น

เศรษฐศาสตร 

2/2560 

1 6 5  1        12 12 

404 408 

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร

ระหวางประเทศ 

2/2560 
2 4 5 1         12 12 

404 421 

เศรษฐศาสตรการ

พัฒนาชนบท 

2/2560 
11  1          12 12 

404 439 

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร

อุตสาหกรรม 

2/2560 5 7           12 12 
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1.6 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
 

รหัส/ ชื่อรายวิชา 
ภาค/ ป

การศกึษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให

ผดิปกติ 
มาตรการแกไข 

404 443 

การพัฒนาชนบทไทย 

2/2560 เกรดกระจุกตัวอยูท่ี 

เกรด A และ B เปน

สวนใหญ  

ผลการเรียน

ของนิสิต 

เปนวิชาที่ให

นิสิตลงพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการลงมือ

ทํากิจกรรมกับ

ชมุชน 

ใหมีการวัดผล 

ตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัยและ

ความเห็นของ

คณะกรรมการฯ 

 

1.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบ 
 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นป 

- - - 

 

1.8 คุณภาพการสอน 

      1) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ

ประเมิน

โดยนสิิต 
แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

404 302 

เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน 
1/2560  

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงใหนิสิต

ไดฝกแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

- เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหกับ

นิสิตที่มีความดอยเชิงตัวเลข 

404 314 

เศรษฐศาสตรการเงินและการ

ธนาคาร 

1/2560  

 ออกแบบการเรยีนการสอนใหมีการสัมผัสกับ

การเงินการธนาคารจริง เชน การศึกษาดูงาน

ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย 

404 328 

การบัญชีการเงินสาํหรับนัก

เศรษฐศาสตร 

1/2560  

 ปรับทักษะการบัญชีข้ันพื้นฐานกอนเขาเรียน โดย

การอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม 

404 225 

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1/2560  

 ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ใหนิสิตศกึษา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยการลง

สัมภาษณการดําเนินการ และนํามาสังเคราะห 
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อภิปรายในชั้นเรียน 

404 303 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 
2/2560  

 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหกับ

นิสิตที่มีความดอยเชิงตัวเลข 

404 304 

เศรษฐศาสตรมหภาค 
2/2560  

 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหกับ

นิสิตที่มีความดอยเชิงตัวเลข 

404 421 

เศรษฐศาสตรการพัฒนา

ชนบท 
2/2560  

 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาชนบท และเนนการ

ออกแบบการลงพื้นที่จริง จัดทําโครงการ

เศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท ในบริบทคําวา 

“บวร คอื บาน วัด โรงเรยีน” 

  

 2) การประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

 ดานเนื้อหาวิชา  มีการแจงใหนิสิตทราบเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหารายวิชา แผนการ

สอน การประเมินผล และหนังสือการอานประกอบรายวิชา และหนังสืออานเสริม จัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางมี

ระบบและขั้นตอนอยางชัดเจน นิสิตสามารถนําความรูที่ ไดจากการเรียนในหองเรียนไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและสถานการณปจจุบันได 

 ดานการจัดการเรียนการสอน มีการใชสื่อการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูเหมาะสมและหลายหลายทําให

นิสิตเขาใจเนื้อหาไดงาย สงเสริมนิสิตคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล  ชี้แนะแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม เปด

โอกาสใหนิสิตไดเสนอความคดิเห็นในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนการสรางบรรยากาศในเรียนแบบมีสวนรวม 

มีการจัดโครงการศกึษาดูงานนอกสถานท่ี และโครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท เพื่อนําความรูเชิงทฤษฎีที่

ไดจากชั้นเรียนไปประยุกตและทดลองใชกับสถานที่ พื้นที่ และบุคคลจริง พรอมท้ังทดลองวิธีการแกไขปญหา

เฉพาะหนาเมื่อปญหาขึ้น นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะหและสรุปผลจากการเรียนรู 

 ดานคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย อาจารยผูสอนมีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติตอนิสิต 

อดทนตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนิสิตในขณะทําการเรียนการสอน มีเวลาใหคําปรึกษาแกนิสิต และตรงตอ

เวลา พรอมอุทิศตอนใหกับการสอนเต็มที่ 

 

 3) ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผล

การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 

มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และผลการประเมินโดยผูใชบัณฑิต  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน 

การบริการวิชาการ โดยสอดแทรกหลัก

ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุงเนน

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ท้ัง

ทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงทุก ๆ 
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มาตรฐานผล

การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

สัปดาห 

ความรู มีการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย แตการ

ประเมินดานความรูสวนใหญใชขอสอบแบบ

ปรนัยและอัตตนัย โดยมีการคณะกรรมการ

กลั่นกรองขอสอบของคณะ เพื่อใหมีขอสอบที่มี

คุณภาพ  

- ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

หลากหลายวิธี 

- พั ฒ น า ก า ร จั ด เ ก็ บ ข อ ส อ บ ใ ห มี

ประสิทธิภาพ 

- อบรมคณะกรรมการควบคุมหองสอบ 

เรื่องการสงขอสอบ การเก็บขอสอบ และ

การจัดเก็บคลังขอสอบท่ีปลอดภัย 

ทั ก ษ ะ ท า ง

ปญญา 

มีการฝกทักษะทางปญญาใหกับนิสิตในการ

จัดการเ รี ยนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน 

นําเสนองานหนาชั้นเรียนและมีการชักถาม

ปญหาหรือขอ ท่ีสงสัยกันข้ึนเวลา น้ัน ออก

ภาคสนามจัดทําโครงการเศรษฐศาสตรอาสา

พัฒนาชนบท โดยการนําทฤษฎีและหลักการที่

ศึกษาในชั้นเรียนไปทดลองใชจริงกับชุมชนและ

สามารถตอบคําถามของคนในชุมชนได 

สงเสริมและพัฒนาวิธีการสอนใหมีความ

หลากหลาย โดยการสะทอนแนวคิด และ

เนนการสอนโดยใชประสบการณจริงหรือ

สถานการณเสมือนจริงโดยใหอาจารยและ

นิสิตรวมกันระดมความคดิในการออกแบบ

การเรียนการสอนที่ไดใชทักษะทางปญญา

ในการทดลองแกไขและรับมือสถานการณ

ที่เกิดข้ึนจริงได 

ทั ก ษ ะ

คว ามสั มพั น ธ

ระหวางบุคคล

แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 

มีการฝกทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

โดยเฉพาะการจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร

อาสาพัฒนาชนบท เปนการลงพื้นที่ภาคสนาม

จริ ง ใหนิ สิ ต ไดแสดงออก โ ดยการติดต อ

ประสานงานผูนําชุมชนและชาวบาน บรรยาย

ธรรมะให กับผูสูงอายุ และกิจกรรมธรรมะ

หรรษาใหกับเด็กนักเรียน อยางไรก็ตามยังมี

นิสิตสวนหนึ่งที่ยังขาดความกลาที่จะแสดงออก 

ท้ังนี้อาจจะมีความไมม่ันใจในการสื่อสารดวย

ภาษาไทย 

จัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนิสิต

ได แสด งออก  และกระตุ น ใหนิ สิต ได

แสดงออกทั้งทางความคิดและการลงมือ

ทําจริง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หรือการจัดทํากรณีศึกษาภายในชั้นเรียน

ในรายวิชานั้นๆ 

ทั กษะกา รคิ ด

วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง

ตั ว เ ล ข  ก า ร

สื่อสารและการ

นิสิตมีการวิเคราะหเชิงตัวเลข เชน วิชาสถิติ

สําหรับนักเศรษฐศาสตร ฯลฯ มีการนําตัวเลข

ไปวิเคราะหคํานวณและทํานายสถานการณ

เศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการสื่อสาร

- ควรมีการอบรมนิสิตที่ไมมีพื้นฐานเชิง

ตัวเลขกอนเขาศึกษา 

- ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานไดดี และ



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 19 

 

มาตรฐานผล

การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไข/ปรับปรงุ 

ใ ช เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศ 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสง

รายงานทางอีเมล และนําเสนองานกลุมจาก

การตัดตอ VDO ผานเฟสบุคออนไลน และยูทู

ปออนไลน อยางไรก็ตามยังพบปญหาสําหรับ

นิสิตบรรพชิตที่ไมมีพื้นฐานการคํานวนเชิง

ตัวเลขจํานวนมาก เนื่องจากมีการเทียบวุฒิทาง

เปรียญธรรมเขามาศึกษาตอ 

เชื่อมตอขอมูลทั่วโลกไดดี เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูภายในหองเรียนไดดีย่ิงขึ้น 
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บทที่ 2 

ผลการประเมินตามองคประกอบ 
 

องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

เกณฑการประเมินระดับปรญิญาตรี 

ผลการดําเนินงาน 

  ปการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศกึษา โดยไมไดไปรับผิดชอบหลกัสูตรอื่นเกินกวา 1 หลักสูตร ตามท่ี สกอ. กําหนดไว โดยมีปรากฏหลักฐานใน

เลม มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีอาจารยจํานวนทั้งหมด 5 รูป/คน ดังน้ี 
 

เกณฑการประเมินที่ 1 จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร ผาน ไมผาน 
 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ/

สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปที่

สําเร็จ 

วัน/เดือน/ป

ที่เริ่มทํางาน 

1 
พระครูปุริมานุรกัษ,รศ.

ดร. 

รอง 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

Ph.D (Economics) 

M.A. (Economics) 

B.A. (Economics) 

Magadh University India 

Poona University India 

Poona University India 

2533 

2529 

2527 

1  พ.ค.  

2533 

2 พระคมสัน  ตเมธโส อาจารย 

ศ .ม .  ( เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ) 

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

 

ม .  มหาจุฬ าลงกรณราช

วิทยาลัย 

2554 

2552 

1 พ.ค. 2555 

3 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

Ph.D. (Economics) 

M.A. (Political Science) 

 

M.A. (Economics) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Marathwada University, 

India 

Dilak Deemed University, 

India 

Marathwada University, 

India 

ม .  ม ห าจุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช

วิทยาลัย 

2543 

2543 

2538 

2535 

1  พ.ย.  2549 

4 นายพลวัฒน ชุมสขุ 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

พธ.บ. (รฐัศาสตร) 

ม. เกริก 

ม .  มหาจุฬ าลงกรณราช

วิทยาลัย 

2547 

2539 

1 ม.ค. 2549 
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ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

ตําแหนงทาง

วิชาการ/

สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปที่

สําเร็จ 

วัน/เดือน/ป

ที่เริ่มทํางาน 

5 นายเดช  ชูจันอัด 

ผูชวย 

ศาสตราจารย/

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ

สําหรับผูบริหาร) 

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ม. นเรศวร 

ม .  มหาจุฬ าลงกรณราช

วิทยาลัย 

2551 

2549 

1 พ.ค. 2552 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.1-1 แฟมประวัติอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 รูป/คน 

1.1-2 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1.1-3 บัญชีลงเวลาปฏิบัติหนาที่อาจารยประจาํคณะสังคมศาสตร 

1.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 719/2559 เรื่อง การจางผูเกษียณอายุการทาํงานอยูปฏิบัติงานตอ

คณะสังคมศาสตร (พระครูปุรมิานุรักษ รศ.ดร.) 

1.1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 184/2556 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตาํแหนง วิชาการ (พระคมสัน ฐิตเมธโส/เจรญิวงค และ ผศ.เดช  ชูจันอัด) 

1.1.6 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 418/2550 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตาํแหนง วิชาการ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

1.1.7 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 70/2550 เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตาํแหนง วิชาการ (ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข) 

1.1.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 134/2560 เรื่อง แตงตั้งผูชวย

ศาสตราจารย (ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร) 
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เกณฑการประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผาน ไมผาน 

 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

ลําดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปดสอน 

1 พระครูปุริมานุรักษ, ดร. - Ph.D. in Economics     
- M.A. in Economics (A grade)  

- B.A. in  Economics (1st class) 

รองศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

2 พระคมสัน ฐิตเมธโส - ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 
อาจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

3 ดร.ภัทรพล  ใจเย็น - Ph.D. (Economics) 

- M.A. (Political Science) 

- M.A. (Economics) 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

4 นายพลวัฒน ชุมสุข - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

- พธ.บ. (รฐัศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

5 นายเดช ชูจันอัด* - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 

  สําหรบัผูบริหาร) 

- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคปิ (พระครปูุรมิานุรักษ รศ.ดร. [ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ]) 

1.2-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคปิ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

1.2-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคปิ (ผศ.พลวัฒน ชุมสุข) 

1.2-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคปิ (ผศ.เดช ชูจันอัด) 

1.2-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 

1.2-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 131/2554 เรื่อง แตงตั้งรองศาสตราจารย (พระครูปุริมานุรักษ รศ.ดร.) 

1.2-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

                                                             
*

ผศ.เดช ชจูนัอัด ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมีผลงานตําราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์จํานวน 4 

เรือง เอกสารประกอบการสอน 2 เรือง มีผลงานวิจยัร่วมจาํนวน 3 เรือง  
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข) 

1.2-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.เดช  ชูจันอัด) 

1.2-10 หนังสือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (2558) 

1.2-11 หนังสือเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (2559) 

1.2-12 หนังสือเศรษฐศาสตรมหภาค (2555) 

1.2-13 งานวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2557) 

1.2-14 บทความเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2559) 

1.2-15 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (2560) 

1.2-16 งานวิจัยเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 

1.2-17 บทความเรื่อง “ความรูและความเชื่อของนิสิต มจร ดานเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.2-18 บทความเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 

1.2-19 บทความเรื่อง “ฝาทางตันโลกทุนนิยมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

1.2-20 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดาํเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน”. (2557) 

1.2-21 หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาค (2557) 

1.2-22 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชงิพุทธ หลักการสรางฐานะเพื่อความสุขในปจจุบันและภายภาค

หนา”. (2558) 

1.2-23 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรการบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 

1.2-24 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชงิพุทธวาดวยปจจัยการผลติ การบริโภค”. (2558) 

1.2-25 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานเศรษฐศาสตร. (2558) 

1.2-26 หนังสือ เศรษฐศาสตรเบื้องตน. (2558) 

1.2-27 บทความเรื่อง “ปจจัยที่เปนสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (2559) 

1.2-28 บทความเรื่อง “ทุนมนุษยในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ” (2559) 

1.2-29 บทความเรือ่ง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 

1.2-30 บทความเรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ แนวทางการปฏิรูปองคกรสงฆพมา” (2560) 

1.2-31 บทความเรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” (2560) 

1.2-32 บทความวิจัยเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” (2560) 

1.2-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรแนวพุทธเพื่อสังคมที่ย่ังยืน” (2560) 

1.2-34 บทความเรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชนในมมุมองของโทณปากสูตร” (2560) 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-35 บทความเรื่อง  “Development of Marathwada: Opportunities and Challenes” 

(2560) 

1.2-36 บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนตนแบบวิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพอแดง

วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 

1.2-37 บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจท่ีซอนเรน” (2560) 

1.2-38 บทความเรื่อง “การพัฒนาโครงสรางสวัสดิการผูสูงอายุในสงัคมไทย” (2560) 

1.2-39 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรวัฒนธรรม: การวิเคราะหนโยบาย ความคุมคา และผลกระทบ

ของนโยบายดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย” 

1.2-40 บทความนานาชาติ เรื่อง Relations between Human and Environment 

1.2-40 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

เกณฑการประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผาน ไมผาน 

 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 
 

ลําดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาที่เปดสอน 

1 พระครูปุริมานุรักษ, ดร. - Ph.D. in Economics     
- M.A. in Economics (A grade)  

- B.A. in  Economics (1st class) 

รองศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

2 พระคมสัน ฐิตเมธโส - ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 
อาจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

3 ดร.ภัทรพล  ใจเย็น - Ph.D. (Economics) 

- M.A. (Political Science) 

- M.A. (Economics) 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

4 นายพลวัฒน ชุมสุข - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

- พธ.บ. (รฐัศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

5 นายเดช ชูจันอัด† - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 

  สําหรบัผูบริหาร) 

- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

                                                             
†

ผศ.เดช ชจูนัอัด ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมีผลงานตําราวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์จํานวน 4 

เรือง เอกสารประกอบการสอน 2 เรือง มีผลงานวิจยัร่วมจาํนวน 3 เรือง  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ รศ.ดร. [ประสิทธ์ิ ธุรสิทฺโธ]) 

1.3-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

1.3-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.พลวัฒน ชุมสุข) 

1.3-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.เดช ชูจันอัด) 

1.3-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 

1.3-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที ่131/2554 เรื่อง แตงตั้งรองศาสตราจารย (พระครูปุรมิานุรักษ รศ.ดร.) 

1.3-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

1.3-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.พลวัฒน  ชมุสุข) 

1.3-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย (ผศ.เดช  ชูจันอัด) 

1.3-10 หนังสือเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (2558) 

1.3-11 หนังสือเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (2559) 

1.3-12 หนังสือเศรษฐศาสตรมหภาค (2555) 

1.3-13 งานวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2557) 

1.3-14 บทความเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร” (2559) 

1.3-15 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (2560) 

1.3-16 งานวิจัยเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 

1.3-17 บทความเรื่อง “ความรูและความเชื่อของนิสิต มจร ดานเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.3-18 บทความเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” 

1.3-19 บทความเรื่อง “ฝาทางตันโลกทุนนิยมสูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

1.3-20 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดาํเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน”. (2557) 

1.3-21 หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาค (2557) 

1.3-22 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชงิพุทธ หลักการสรางฐานะเพื่อความสุขในปจจุบันและภายภาค

หนา”. (2558) 

1.3-23 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรการบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 

1.3-24 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรเชงิพุทธวาดวยปจจัยการผลติ การบริโภค”. (2558) 

1.3-25 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานเศรษฐศาสตร. (2558) 

1.3-26 หนังสือ เศรษฐศาสตรเบื้องตน. (2558) 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-27 บทความเรื่อง “ปจจัยที่เปนสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (2559) 

1.3-28 บทความเรื่อง “ทุนมนุษยในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ” (2559) 

1.3-29 บทความเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 

1.3-30 บทความเรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ แนวทางการปฏิรูปองคกรสงฆพมา” (2560) 

1.3-31 บทความเรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” (2560) 

1.3-32 บทความวิจัยเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” (2560) 

1.3-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรแนวพุทธเพื่อสังคมที่ย่ังยืน” (2560) 

1.3-34 บทความเรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชนในมุมมองของโทณปากสูตร” (2560) 

1.3-35 บทความเรื่อง  “Development of Marathwada: Opportunities and Challenes” 

(2560) 

1.3-36 บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนตนแบบวิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพอ

แดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 

1.3-37 บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซอนเรน” (2560) 

1.3-38 บทความเรื่อง “การพัฒนาโครงสรางสวสัดิการผูสูงอายุในสงัคมไทย” (2560) 

1.3-39 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตรวัฒนธรรม: การวิเคราะหนโยบาย ความคุมคา และผลกระทบ

ของนโยบายดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย” 

1.3-40 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 
 

เกณฑการประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  ผาน ไมผาน 

 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอนรายละเอียด 

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สถิตย ศลิปชัย 

วุฒิการศกึษา - ศิลปะศาสตร สาขาปรัชญา,  Meerut University, 2522. 

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบรหิารการศกึษา (พธ.บ.), ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ (ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐวัฒนธรรม) คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบ้ืองตน  ปการศึกษา 1/2560  

2. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560 
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3. เศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก ปการศึกษา 1/2560 

4. สัมมนาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ปการศึกษา 1/2560 

5. วัฒนธรรมไทย  ปการศึกษา 2/2560 

6. พุทธวิธีกับการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ     ปการศึกษา 2/2560 

7. เศรษฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผดิเผือด) 

วุฒิการศกึษา - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), ม.ธรรมศาสตร, 2550. 

- พธบ. (ปรชัญา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องตน  ปการศึกษา 1/2559  

2. มนุษยกับสังคม  ปการศึกษา 2/2559 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ณัฐพงษ สังวรวรรณ 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Scienec), Magadh University, India. 2555. 

- M.A. (Anthropology), Poona University, India. 2522. 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2520. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปการศกึษา 1/2560 

3. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปการศกึษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ผดุง วรรณทอง 

วุฒิการศกึษา - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร. 2550. 

- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 101-102) ปการศึกษา 1/2560  

2.บาลีเสริม (SP 107-109) ปการศกึษา 1/2560 

3. ศาสนาทั่วไป             ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย ดาวเหนอื บุตรสีทา 

วุฒิการศกึษา - ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสงัคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 2557. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร  

รายวิชาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ปการศึกษา 1/256  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.บัว พลรัมย 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2527. 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2521. 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2518. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา     ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสม กลฺยาโณ (ทิพวัฒน), ดร. 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Work), Mysore University, India. 2549. 

- M.S.W. (Social Work), Mysore University, India. 2536. 

- พธ.บ. (รฐัศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. พระไตรปฎกศกึษา ปการศึกษา 1/2560  

2. พระสุตตันตปฎก ปการศกึษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาชาติชาย ปญฺาวชิโร (พุมจันทร) 

วุฒิการศกึษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร), ม.ธรรมศาสตร, 2552. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปการศึกษา 1/2560  

2. แตงแปลบาล ี  ปการศกึษา 1/2560 

3. พระอภิธรรมปฎก ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยเดชอุดม แสวงบุญ 

วุฒิการศกึษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห), ม.ธรรมศาสตร, 2554. 

- นบ. (นิติศาสตร), ม.รามคําแหง, 2555. 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร), ม.รามคําแหง, 2550. 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาบญุเลิศ อินฺทปฺโญ รศ. 

วุฒิการศกึษา - รป.ม. (การจัดการความขัดแยง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร, 2551 

- ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2546 

- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. การตอตานการทุจริต ปการศึกษา 1/2560  

2. อาเซียนศึกษา  ปการศกึษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.เติมศกัด์ิ ทองอินทร 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Political Science), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2542 

- M.A. (Political Science), Pune University, India. 2535 

- พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532. 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวชิาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม 

วุฒิการศกึษา - M.A. (Politics), Poona University, India. 2526 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2523 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560 

2. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปการศกึษา 2/2560  
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คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 

วุฒิการศกึษา - M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2521 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. คณิตศาสตรเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยวินยั มีมาก 

วุฒิการศกึษา - พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 

วุฒิการศกึษา - ศษ.ดร. (ภาวะผูนาํและนวัตกรรมทางการศกึษา), ม.สงขลานครนิทร, 2559. 

- ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), ม.มหิดล, 2545 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ภาษาศาสตรเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560  

2. พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปริยัติกิตติธํารง ผศ.ดร. 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
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วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Political Science), Marathwada University, India. 2536 

- M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะหศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1.เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 1/2560  

2. การเมืองการปกครองของไทย ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.กิตติทัศน ผกาทอง 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Sociology), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2539 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2533 

- พธ.บ. (สังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร มจร 

รายวิชาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 1/2560 

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 ปการศึกษา 1/2560 

3. การปกครองคณะสงฆไทย ปการศึกษา 1/2560 

4. ตรรกศาสตรเบื้องตน ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง 

วุฒิการศกึษา - Ph.D. (Sociology), Panjab University, India. 2541 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2539 

- พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2532 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 
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รายวิชาที่สอน 1. การตอตานการทุจริต ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.รัฐพล ใจเย็นมา 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553  

- พธ.บ. (รฐัศาสตร), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. การเมืองการปกครองของไทย ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. ธรรมนิเทศ  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท สุนนฺโท ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  ปการศึกษา 1/2560  

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 5  ปการศกึษา 1/2560 

3. ธรรมะภาคปฏิบัติ 6  ปการศกึษา 2/2560 

4. พระวินัยปฎก   ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. 

วุฒิการศกึษา - พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
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- พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาท่ีสอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  ปการศึกษา 1/2560  

2. พระวินัยปฎก   ปการศึกษา 1/2560 

3. ภาษากับการสื่อสาร  ปการศึกษา 2/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สําราญ อิ่มจิตต 

วุฒิการศึกษา - M.A. (Phil) 

- M.A. (Phil) 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ 

รายวิชาท่ีสอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เดชา กัปโก 

วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจํา 

รายวิชาท่ีสอน 1. วรรณคดีบาลี  ปการศึกษา 1/2560 

2. การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน ปการศึกษา 2/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยสมศักด์ิ สุกเพ็ง 

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย, 2554 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต  

รายวิชาท่ีสอน 1. กฎหมายทั่วไป ปการศึกษา 1/2560  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารยพทิวัฒน มโนรัตน 

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑติ, ม.รามคําแหง, 2556 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

รายวิชาท่ีสอน 1. กฎหมายทั่วไป ปการศึกษา 1/2560 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.4-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ป 2560 

1.4-2 วุฒิการศึกษาอาจารยผูสอน 

1.4-3 คําสั่งแตงต้ังดํารงตําแหนงทางวิชาการของผูสอน 

 

เกณฑการประเมินที่ 5 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ ผาน ไมผาน 

 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาและมีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 

ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.เสนีย พวงยาณี 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ  

รายวชิาที่สอน บัญชี  

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ       สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.พิมพพรรณ อําพันธทอง 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ 

รายวชิาที่สอน แคลคูลัส/สถิติ 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.ธเนส เตชะเสน 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวิชาการ  

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ 

รายวชิาที่สอน การคลัง/ระหวางประเทศ 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระญานสุนทร, รศ. พิเศษ 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาโท 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
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สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ  

รายวชิาที่สอน ธรรมภาคปฏิบัติ 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาประสาน อนุวตฺโต 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวิชาการ  

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ  

รายวชิาที่สอน ธรรมภาคปฏิบัติ 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน,ดร. 

วุฒกิารศกึษา ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวิชาการ  

สถานะของอาจารย อาจารยพิเศษ  

รายวชิาที่สอน ธรรมภาคปฏิบัติ 

คุณวุฒิอาจารยผูสอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.5-1 ตารางสอนระดับปรญิญาตรี ป 2560 

1.5-2 วุฒิการศึกษาของอาจารยพิเศษ 

1.5-3 เอกสารดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 
 

 

เกณฑการประเมินที่ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน ไมผาน 

 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรนั้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยประเมิน

หลักสูตรจากผูท่ีเกี่ยวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย นิสิต และผูใชบัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัย

ประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอไป 

- แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 

ทาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสําเร็จการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร 

เพื่อพิจารณาและวิพากษหลักสูตร พรอมท้ังใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะ ในรางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตอไป 
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- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใหการรับรองตอไป 

 

สาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในการออกแบบหลักสูตรนั้น อาจารยประจําหลักสูตร 5 ทาน มีการเลือกรายวิชาท่ีเกี่ยวของและเปน

พื้นฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร พัฒนารายวิชาท่ีลาสมัยใหทันสมัย ออกแบบรายวิชาใหสอดคลองกับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอรางหลักสูตรใหกับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษรายวิชาและ

ปรับปรุงแกไขรายวิชาบางวิชาท่ีไมเขากับการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 

การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมซึ่งกระบวนการเปนไปตามกฎ ระบบเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย ที่กลาวไปแลวในขางตนแลว 

นอกจากนั้น กอนเปดภาคการศึกษาอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ จะตองจัดทํา มคอ. 3 ซึ่งเปน

แผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีตอรายวิชา  

เม่ือจบภาคการศกึษาอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ จะตองรายงานการจัดการเรยีนการสอนผาน มคอ. 

5 เพื่อรวบรวมผล มคอ. 5 มาจัดทํา มคอ. 7 และรวบรวมขอเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากนั้นนําเสนอ

ใหอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาตามขอเสนอแนะตอไป 

มีการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความ

พึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบวาควรปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหมีความทันสมัย

ตลอด เชน การยกตัวอยางตามสถานการณปจจุบัน เปนตน รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีความ

หลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น เชน การใชสื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น เปนตน มีการสํารวจความพึงพอใจและความ

ตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูใชบัณฑิตและผูเรียน เปนตน อยางสม่ําเสมอทุกป เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา

พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผู

ควบคุมกํากับการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใชสื่อ

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยสนับสนุนการใชสื่อออนไลนและการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนมากขึ้น 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.6-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรญิญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

1.6-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 141/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.6-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 

2559 

1.6-4 มติคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 

2559 

1.6-5 มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

1.6-6 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

1.6-7 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

การประเมินตนเอง  

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1  กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  

หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  

ขอ 1 ขอ2  ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 

      
ผลประเมิน       ผาน         ไมผาน 
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องคประกอบที ่2 บัณฑิต 

 

ตัวบงชี่ที่ 2.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ชนิดตัวบงชี้      ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1 บัณฑิตทั้งหมดท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน 32 

2 บัณฑิตของหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

รูป/คน 21 

3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินตอบัณฑิตท้ังหมด รอยละ 65.63 

4 ผลรวมเฉลี่ยคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานคณุธรรม จริยธรรม คะแนน 104 

5 ผลรวมเฉลี่ยคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานความรู คะแนน 103.8 

6 ผลรวมเฉลี่ยคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา คะแนน 103.4 

7 ผลรวมเฉลี่ยคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

คะแนน 103 

8 ผลรวมเฉลี่ยคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 104 

9 ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ดาน 

(ขอ 4 + ขอ 5 + ขอ 6 + ขอ 7 + ขอ 8) 

คะแนน 518.2 

10 คาเฉลี่ยของผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ดาน 

(ขอ 9 ÷ 5) 

คะแนน 103.64 

11 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ขอ 10 ÷ ขอ 2) คะแนน 4093 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

2.1-1 สูจิบตัรพิธีประสาทปริญญา ประจําป 2560/2017 

2.1-2 แบบประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

2.1-3 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษา

ตอ ปการศึกษา 2560 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 39 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4.25 4.93 4.93 บรรล ุ

 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆและ

บัณฑิตคฤหัสถปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตบรรพชิต   

1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีสาํเรจ็การศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  รูป 30 

2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสํารวจ รูป 28 

3 รอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจตอบัณฑิตบรรพชิตทั้งหมด รอยละ 100 

4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆ รูป 28 

5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตที่ศกึษาตอ รูป 0 

6 รอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆตอจํานวน

บัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

รอยละ 100 

บัณฑิตคฤหัสถ   

1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร คน 4 

2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ตอบแบบสํารวจ  คน 2 

2.1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทํา  คน 2 

2.2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่อุปสมบท  คน - 

2.3 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่เกณฑทหาร  คน - 

2.4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน - 

2.5 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่มีงานทาํกอนเขาศึกษา  คน - 

 2.6 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ศึกษาตอ  คน - 

3 รอยละของบัณฑิตคฤหัสถที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําตอบัณฑิต

คฤหัสถทั้งหมด 

รอยละ 100 

4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(ไมนับ

ผูอุปสมบท/เกณฑทหาร/มีงานทํากอนเขาศึกษา/ศึกษาตอ) 

คน - 

5 รอยละของบัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 100 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร รูป/คน 32 

2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด     รูป/คน 30 

3 รอยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจตอบัณฑิตทั้งหมด รอยละ 94 

4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่ตอบแบบสํารวจ ไมนับรวมบัณฑิตที่

ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 

จํานวน 30 

5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆและจํานวน

บัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รูป/คน 28 

6 รอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆและบัณฑิต

คฤหัสถท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 100 

7 แปลงคาคะแนน 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 คะแนน 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

2.2-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจําป 2560/2017 

2.2-2 แบบการสํารวจนิสิตปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆ 

2.2-3 รายงานผลการสํารวจนิสิตปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆ 

2.2-4 แบบการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

2.2-5 รายงานสรุปความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

2.2-6 แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ป 2560 

2.2-7 แบบสอบถามภาวการณมีเงนิทําของบัณฑิต ป 2560 [แบบออนไลน] 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDc6CwrsJVeed9CGhXXqACWBy-

F1vNDgTllhfuYZTELksPQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 95  รอยละ 100 5 บรรล ุ
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วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ นายจาง โดยเฉพาะ

บัณฑิตที่เปนชาวตางชาติ เชน ลาว กัมพูชา เปนตน เนื่องจากบัณฑิตไดรับการปลูกฝงทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 

และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งฝกฝนเรื่องสภาพจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เปนอยางดี 

จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการติดตามบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรไปแลว ควรสงขาวสาร

เก่ียวกับหลักสูตร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร และการรับสมัครนิสิตใหม ผานชองทางสื่อออนไลนตาง 

ๆ กับบัณฑิต ที่อยูในประเทศ และตางประเทศ 
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องคประกอบที ่3 นิสิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การรับนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

 - การรับนิสิต 

 - การเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
รับนิสิต 

- ไมมกีารนํา
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสูการ

ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนํา
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสูการ
ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรบั 
นิสิตไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรบันิสิต
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ

รับนิสิต 
- มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล

การประเมิน 
- มีผลจากการ

ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการนําระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต

จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง

กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดชัดเจน 
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สถิติขอมูลการสมัครเขาเรียนปที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2558-2560 จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป  

ปการศึกษา 

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

2556 32 32 32 32 32 32 

2557 34  34 34 34 32 

2558 15  - 15 15 13 

2559 18  - - 18 18 

2560 26  - - - 26 

 จากตารางขางตนบงบอกถึงอัตราการเพิ่มข้ึนของนิสิตจากป 2558-2560 สืบเนื่องมาจากผลจากการ

ปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตเห็นชัดเปนรูปธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551, และใหเปนไปตามการรับนิสิตใน 

มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงคการรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการดําเนินการดังน้ี 

1. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วาดวยเรื่องการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2560 เพื่อพิจารณากําหนด

เปาหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาจากแนวโนมการรับนิสิตในปการศึกษาที่ผานมา เชน จํานวน

ผูสมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยู 

เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการกําหนดคุณสมบัติเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกเปนนิสิต เพื่อใหสอดคลองตาม

แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กําหนด

แผนการรับนิสิตไวที่ 35 รูป/คน ตอปการศึกษา ซึ่งปการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนิสิตใหมเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 

จํานวน 26 รูป/คน ปรากฎวาการรับนิสิตไดนอยกวาเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 แตมีจํานวนเพิ่มขึ้น

จากปการศึกษา 2559 และเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 จํานวน 16 รูป/คน บงบอกถึงการปรับปรุง

กระบวนการและพัฒนาไปในทางที่ดี 

2. นําเรื่องการรับนิสิตใหมแจงที่ประชุมคณะสังคมศาสตร เพื่อพิจารณาและสงรายละเอียด คุณสมบัติ

ของผูสมัครใหกับสํานักทะเบียนและวัดผล  

3. คณะสังคมศาสตร และ สาํนักทะเบียนและวัดผล มีการประกาศและประชาสัมพันธรับสมัครนิสิตใหม

ผานสื่อและชองทางตางๆ เชน แผนประชาสัมพันธ โปสเตอร ปายประชาสัมพันธ อินเทอรเน็ต และการแนะแนว

ตามแหลงเปาหมายตามแหลงสถานศึกษาตางๆ อาทิ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

โรงเรียนมัธยม เปนตน 
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การรับนิสิต 

ระบบและกลไกในการรับนิสิต 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิตโดยใชกระบวนการ PDCA เปนพื้นฐานกลาวคือ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ใหเปนไปตามการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงคการรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดย

มีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

1. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วาดวยเรื่องการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2560 เพื่อพิจารณากําหนด

เปาหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม โดยพิจารณาจากแนวโนมการรับนิสิตในปการศึกษาที่ผานมา เชน จํานวน

ผูสมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยู 

เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการกําหนดคุณสมบัติเกณฑการรับสมัครสอบคัดเลือกเปนนิสิต เพื่อใหสอดคลองตาม

แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กําหนด

แผนการรับนิสิตไวที่ 35 รูป/คน ตอปการศึกษา ซึ่งปการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนิสิตใหมเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 

จํานวน 26 รูป/คน ปรากฎวาการรับนิสิตไดนอยกวาเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 แตมีจํานวนเพิ่มข้ึน

จากปการศึกษา 2559 และเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 จํานวน 16 รูป/คน บงบอกถึงการปรับปรุง

กระบวนการและพัฒนาไปในทางที่ดี 

 2. การวางแผนการรบันิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันทบทวนเอกสารและขอท่ีเก่ียวของ

กับการรบันิสิตจากปการศึกษา 2559 เชน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินการรับนิสิตและการเตรียมความ

พรอม และผลการศึกษาของนิสิต เปนตน เพื่อวางแผนกําหนดจํานวนรับนิสิตของหลักสูตรฯ เกณฑการรับนิสิต 

กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา  

3. การดําเนินการรับนิสิต ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมท่ีไดกําหนด 

 4. การประเมินกระบวนการรับนิสิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของกับกระบวนการรับ

นิสิต และทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากการจัดการศึกษามารวมทําการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาจุด

แข็งและจุดออน และกําหนดมาตรการรองรับในปตอ ๆ ไป (ดูจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 5. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยการนํามาตรการท่ีไดจากขอท่ี 3 ลงสูปฏิบัติในภาคการศึกษา

และปการศกึษาตอไป 

 

มีการนําระบบและกลไกในการรับนิสิตไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

การวางแผนการรับนิสิต 

จากขอมูลผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2560 พบวา  

ดําเนินการวางแผนการรับนิสิตโดยประชาสัมพันธเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมายใหทั่วถึงมากขึ้น อยางตอเน่ือง

ตลอดปการศกึษาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เมื่อครบกําหนดการรับสมัครแลวสํานักทะเบียนและวัดผลพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารหลักฐาน

การสมัครแลวประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วัน เวลา และสถานท่ี พรอมแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

การสอบเขาศึกษา  
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2. เมื่อดําเนินการสอบขอเขียนเสร็จเปนที่เรยีบรอยแลว สํานักทะเบียนและวัดผลจะแจงรายละเอียดของ

ผูสมัครที่อยูในเกณฑตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ผลคะแนนสอบขอเขียน พรอมทั้งวันและเวลาสอบสัมภาษณ ให

คณะสังคมศาสตรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประจํา

หลักสูตรเปนคณะกรรมการ และเรียกสอบสัมภาษณตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีผูสมัครจะเขาศึกษา โดย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะแยกสัมภาษณโดยมุงเนนผูที่เขามาศกึษาในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติตรงตามความ

ตองการของหลักสูตร และตามมคอ.2 ที่ไดกําหนดไว  

3. ในวันสอบสัมภาษณ คณะกรรมการทุกรูป/คน จะสัมภาษณนิสิตรวมกันที่ละคน เมื่อสัมภาษณเสร็จ

ทุกรูป/คนเรียบรอยแลว คณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนสอบสัมภาษณ ทักษะทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑที่หลักสูตรฯ 

กําหนด และสงใหกับสํานักทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป เชน การประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธ

เขาศึกษา และการรายงานตัว เปนตน  

4. เมื่อนิสิตรายงานตัวเปนที่เรียบรอยแลว อาจารยประหลักสูตรจะประเมินผลการรับนิสิต เพื่อศึกษาวา

ผลการรับเปนไปตามตามแผนท่ีวางไวหรือไม เพื่อนําเขาที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตให

เปนไปตามแผนในครั้งตอไป  

ทั้งนี้ จากการประเมินผลการรายงานตัวของนิสิตประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งต่ํากวาแผนการรับนั้น แต

มีแนวโนมจํานวนเพิ่มข้ึนจากปที่แลว เนื่องจากหลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตประจําปการศึกษา 

2560 โดยสํานักทะเบียนและวัดผลประกาศใหมีการรับสมัครใหมในรอบท่ี 2 และเนนการประชาสัมพันธใหทั่วถึง

กลุมเปาหมายสงผลใหปการศึกษา 2560 มีนิสิตจํานวนเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตามจํานวนนิสิตก็ยังตํ่ากวาแผนที่

กําหนดไว และสงผลใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตสําหรับปการศึกษา 

2561 ตอไป ซึ่งการพิจารณาการประเมินการรับสมัครนิสิตของหลักสูตรแลว พบวา อาจารยประจําหลักสูตรไดลง

ไปรับสมัครนิสิตโดยตรง ไดมีโครงการออกไปแนะแนวหลักสูตรของตนเองโดยเฉพาะ การแนะแนวหลักสูตรเปน

หนาที่ของสํานักทะเบียนและวัดผล โดยการคัดเลือกอาจารยตามความเหมาะสมไปแนะนําหลักสูตรโดยรวมของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมดทุกหลักสูตร  

 

การดําเนินการรับนิสิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ดําเนินการการประชาสัมพันธการรับนิสิตผานทางสื่อตาง ๆ ไดแก  โบวชัว แผนพับ website ตาง ๆ 

facebook และการจัดอาจารยเขาประชาสัมพันธชี้แจงกลุมเปาหมายที่กําลังจะจบการศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบ

สัมภาษณและประกาศรายชื่อ  

 ดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ซึ่งนิสิตสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยการสอบ

สัมภาษณเปนการสอบทักษะการฟง การคิดวิเคราะห การนําเสนอ โดยไดเปดโอกาสใหนิสิตสอบถามขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับหลักสูตร เชน ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนผูชวยสอน/ผูชวยวิจัย ตลอดจนผลสําเร็จของการดําเนินการของ

หลักสูตรฯ และบัณฑิตที่จบการศึกษา เปนตน 
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 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมรวมกันในการประกาศรายชื่อผูที่สอบผานและผูที่สอบผานและได

ทุนเรียนดีและทุนศักยภาพ โดยไดนําขอมูลผลการสอบขอเขียนและผลการสอบสัมภาษณมาเปรียบเทียบกับผลที่

ไดในปการศกึษา 2559 ซึ่งพบวา มีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น 

 ประกาศรายชื่อผูที่สอบผาน 

 

การประเมินกระบวนการรับนิสิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับนิสิต

โดยการใชการสัมภาษณ ซึ่งพบประเด็นที่นาสนใจคือ 

 นิสิตพอใจในกระบวนการรับนิสิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการสอบสัมภาษณท่ีเปดโอกาสใหนิสิตได

สอบถามประเด็นตาง ๆ ที่นิสิตสนใจ เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ ระบบการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย และโอกาสความกาวหนาและผลความสําเร็จของบัณฑิตที่จบ

การศึกษา เปนตน อยางไรก็ตาม นิสิตใหขอเสนอแนะใหเพิ่มขอมูลดังกลาวในการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร

ดวย 

 นิสิตท่ีสอบผานมีความตองการในการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการใชหองสมุด และมีความตองการให

จัดเตรียมความพรอมดานเศรษฐศาสตรรายวิชาพื้นฐานที่จําเปน และประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากกวานี้ 

 ซึ่งผลการประเมินถูกนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตกอน

การเขาศึกษา และปรับปรงุกระบวนการรับนิสิตปการศกึษาหนาตอไป 

 

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนิสิต 

 ในปการศกึษาท่ี 2560 นี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตใชผลการประเมินภาพรวมของกระบวนการรับ

นิสิต โดยไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนเชิงรุกมากขึ้นไปยังกลุมเปาหมาย ให

ท่ัวถึงมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดอาจารยเขาประชาสัมพันธชี้แจงนักเรียนที่

กําลังจะจบการศกึษา  

 

ผลการปรับปรุง 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนิสิตใหมเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 จํานวน 26 รูป/คน ปรากฎวาการรับนิสิตได

นอยกวาเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 แตมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2559 และเมื่อเทียบกับป

การศกึษา 2558 จํานวน 16 รูป/คน บงบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาไปในทางท่ีดีซึ่งแสดงใหเห็นวา 

การทําการประชาสัมพันธเชิงรุกอาจารยเขาประชาสัมพันธชี้แจงนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาชวยดึงดูด

นักเรียนใหเขามาศึกษาในหลักสูตรไดมากขึ้น การทาบทามนิสิตท่ีมีศักยภาพเขาเรียนโดยตรงชวยดึงดูดนิสิตใหเขา

ศึกษาในหลักสูตรไดดีขึ้น 
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สรุปผลการดําเนินการ  

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนิสิตใหมเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 จํานวน 26 รูป/คน ปรากฎวาการรับนิสิตได

นอยกวาเปาหมายที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 แตมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2559 และเมื่อเทียบกับป

การศึกษา 2558 จํานวน 16 รูป/คน โดยที่หลักสูตรไดนํากระบวนการ PDCA ในการดําเนินการรับนิสิตตลอดป 

โดยการนําผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องโดยมีสัมฤทธิผลในการ

ปรับปรุงท่ีสําคญัท่ีเปนแนวทางที่ดีคือ การประชาสัมพันธเชิงรุก ไดแก 

 1. การใหอาจารยเขาชี้แจงหลักสูตรชวยทําใหมีนักเรียนที่มีศักยภาพจากสถาบันตาง ๆ เขาศึกษาในหลักสูตร

ฯ เพิ่มข้ึน 

 2. การประชาสัมพันธถึงอาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่เปนศิษยเกา ชวยใหศิษยเกาไดมีสวนรวมใน

กระบวนการรับนิสิตและชวยใหรับนิสิตไดมากขึ้น 

 3. การทาบทามนิสิตและศิษยเกาท่ีมีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธโดยตรงชวยดึงดูด

นิสิตใหเขาศึกษาในหลักสูตรไดดีขึ้น 

 4. การเพิ่มขอมูล เชน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เปน

ตน ในการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรชวยดึงดูดใหนิสิตสนใจเขาศึกษาตอมากขึ้น เพราะหากไดรับทุนฯ จะ

ชวยลดภาระคาใชจายในการศกึษาไดมาก 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมแนะนําอาจารยประจําหลักสูตร แนะแนวการศึกษา ชี้แจงกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ระบบกลไกการศึกษาที่เก่ียวของกับการเปนนิสิต การใชบริการตางๆใน

มหาวิทยาลัย พรอมท้ังบอกชองทางการติดตอคณาจารยในคณะและหลักสูตร เปนตน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม

ในระดับคณะนี้จึงเปนชองทางใหคณาจารยในคณะและในหลักสูตรสามารถพบปะนิสิตเพื่อเตรียมความพรอมและ

สรางความรูความเขาใจในการเรียนรูใหแกนิสิตได โดยคณะจะจัดโครงการนี้สม่ําเสมอทุกป นิสิตใหมของหลักสูตร

จะไดรับการปฐมนิเทศจากหลักสูตร 1-2 ชั่วโมง หรือเปนการแนะนําอาจารยในหลักสูตรและอาจารยในภาควิชา

ท้ังหมดทุกรูป/คน ในชั่วโมงเรียนคาบใดคาบหนึ่งตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของประธานหลักสูตร รุน

พี่แนะนําตัวเองใหกับรุนนองไดทราบ ใหรุนพี่เทคแครรุนนอง เปนพี่เลี้ยงใหกับรุนนอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให

รุนพี่รุนนองทํากิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางพี่กับนองใหเกิดขึ้น ซึ่งที่ผานมาหลักสูตรประ

ความสําเร็จการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทําใหรุนพี่รุนนองไดมีกิจกรรมทํารวมกัน เชน โครงการเศรษฐศาสตร

อาสาพัฒนาชนบท ปจจุบันดําเนินกิจกรรมเปนรุนท่ี 14 

            มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการการสงเสริมและพัฒนานิสิตเห็นชัดเปนรูปธรรม 

การเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนิสิตโดยใช

กระบวนการ PDCA เปนพื้นฐาน กลาวคือ 
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 1. การวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณา

ประเด็นที่นิสิตตองการการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนงานและกิจกรรมรองรับ 

 2. การดําเนินการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ไดกําหนด 

 3. การประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูเขา

ศึกษา และทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากการจัดการศึกษามารวมทําการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาจุด

แข็งและจุดออน และกําหนดมาตรการรองรบัในปตอ ๆ ไป 

 4. ปรับปรงุกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยการนํามาตรการที่ไดจากขอที่ 3 ลงสูปฏิบัติใน

ภาคการศึกษาและปการศึกษาตอไป 

 

วางแผน ระบบและกลไก 

 จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในปการศึกษา 2560 โดยได

ดําเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิต และนําขอบังคับมหาวิทยาลัย และจากขอมูลการประเมินกระบวนการรับนิสิตในป

การศึกษาที่ 2559 มีความตองการใหจัดการทบทวนรายวิชาพื้นฐานที่จําเปน และมีความตองการในการเตรียม

ความพรอมเก่ียวกับการใชหองสมุดและจากการสังเกตนิสิตใหมในปการศึกษา 2560 และอยากใหประชาสัมพันธให

ท่ัวถึงตอกลุมเปาหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีขอสรุปในการจัดทําแผนงานในการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาของนสิิต ทุกภาคการศึกษา ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสรจ็กอนวันเปดภาคการศกึษา ดังน้ี 

 1. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาขอมูลนิสิตใหมที่เขาศกึษาเพื่อวางแผนเตรียมความพรอม

ใหแกนิสิตในการศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู โดยเฉพาะการเนนรายละเอียดที่สําคัญของขอบังคับมหาวิทยาลัย ขอระเบียบ ขอบังคับคณะสังคมศาสตร ขอ

ระเบียบ ขอบังคับของหลักสูตร 

 2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรยีมความพรอมแกนิสิตพรอมทั้งขออนุมัติงบประมาณและดําเนินการ  จัด

ใหมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร ไดแก วิชา เศรษฐศาสตรเบื้องตน เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน โดย

การนําขอสอบเขาเรยีนมาเปนฐานในการสอนปรับพื้นฐานทุกภาคการศกึษา ซึ่งประกอบดวยการเรยีนในหองเรียน  

  3. ขอความอนุเคราะหศูนยบรรณสารฯ ของมหาวิทยาลัยจัดอบรมการใชบริการตาง ๆ เพื่อใหนิสิตมี

ความพรอมเก่ียวกับการใชศูนยบรรณสารฯ 

       4.ประเมินนิสิตหลังเขาโครงการ 

 

ดําเนินการ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไดจัดใหมี

การปฐมนิเทศนิสิตใหม จัดใหมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร และศูนยบรรณสารฯ ไดจัดใหมีการอบรม

การใชบริการตาง ๆ แกนิสิตทุกคนในชวงสัปดาหแรกของการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเขาศึกษาไดที่ website ของ

ศูนยบรรณสารฯ ไดตลอดเวลาอีกดวย 

        อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมินกระบวนการรับนิสิตในปการศึกษา 2560 

พบวา  
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       1) จุดแข็ง  ศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จมีสวนรวมในกิจกรรมเตรยีมความพรอมแกนิสิตใหมของหลักสูตร 

      2) จุดออน  

          (1) การประสานงานรุนพี่ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมและทั่วถึงสงผลใหรุนพี่เขารวม

กิจกรรมนอย 

          (2) งบประมาณมีจํากัด 

 (3) ประชาสัมพันธไมทั่วถึง 

     3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

         (1) ควรประสานเชิญศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จ 

         (2) ควรประสานงานรุนพ่ีผานทาง line กลุมและ facebook ของรุนพี่และจัดประชุมเตรียมกิจกรรม

รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร 

         (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมจากศิษยเกาที่มีศักยภาพและเปดโอกาสใหศิษยมีสวนรวมใน

กิจกรรมมากขึ้น 

         (4) ประชาสัมพันธตามสถานศึกษาตาง ๆ  

 

ตรวจสอบ 

         อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมรวมกับกรรมการบริหารวิชาการ วางแผนจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม 

ประจําปการศกึษา 2560 ในภาพรวม เพื่อสรางความเขาใจการเขาศึกษาและการใชชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งมี

ความหลากหลายโดยเพศและสถานภาพ  

        จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2560 ในภาพรวม ณ หองประชุม โดยมีผูเขารวม

กิจกรรมเปนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ พรอมท้ังนสิิตใหมทกุรูป/คน  

         อาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนิสิตใน

หลักสูตร โดยกิจกรรมประกอบดวย การอบรมความรูเบื้องตนสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตร การถายทอด

ประสบการณจากรุนพี่และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานการดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาแกนิสิต ปการศึกษา 2560  

         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

พบวา 

          1) นิสิตใหมของหลักสูตรมีความรูความเขาใจ 

          2) นิสิตใหมของหลักสูตรไดรับฟงประสบการณจากรุนพี่ 

 3) ไดเรียนรูและปรับตัวกอนเขาเรียนจริง 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการปฐมนิเทศนิสิตใหม พบวา 

นิสิตมีความพึงพอใจในระดบัสูงมาก โดยมีขอแนะนําวา หลักสูตรควรจัดใหมีการทํากิจกรรมสรางความรูจักระหวางรุนพี่

กับนิสิตใหมเพื่อเสริมสรางความเปนทีมเดียวกันของนิสิต ซึ่งหลักสูตรจักไดนําไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 ตอไป 
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 สําหรับการเรียนปรับพื้นฐานพบวา นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในสวนของผลการสํารวจความพึง

พอใจของนิสิตตอการอบรมการใชบริการตาง ๆ พบวา นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก  

 

ปรับปรุง 

         ในปการศึกษา 2559 มีจํานวนผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรมากกวา ปการศึกษา 2558 และมีผูสมัครเขา

ศึกษาหลักสูตรในปการศึกษานี้ (2560) มีผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตร มากกวาปที่ผานมา บงบอกถึงการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการ และผลการปรับปรุงกระบวนการดังกลาวประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะเห็นไดจากปท่ีผานมามี

จํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน  

  ในปการศึกษา 2560 นี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใชผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา โดยไดดําเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิต และนําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษามา

บรรยายอยางละเอียดมากขึ้นเพื่อใหนิสิตสามารถปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ และรายวิชาตาง ๆ 

ท่ีเปนสวนหนึ่งของการศกึษาไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ   

อาจารยประจําหลักสูตรและนิสิตที่เปนหัวหนาหองและแกนนํานิสิต ทุกชั้นป ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมนิสิตใหมแบงหนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษยเกาที่มีมีตําแหนง 

ทางการคณะสงฆเขารวมกิจกรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากปที่ผานมา และสงอาจารยประจํา

หลักสูตรไปประชาสัมพันธในสถานที่ตาง ๆ ตลอดถึงการใหนิสิตรุนพี่ชวยประชาสัมพันธในหนวยงานตาง ๆ  

ในปการศึกษา 2560 นี้ ดวยการปรับเนื้อหาการบรรยายในการปฐมนิเทศที่เนนขอบังคับฯ ทําใหนิสิต

เขาใจการลงทะเบียนเรียน และไมเกิดปญหาการลงทะเบียนเรียนรายวชิาตาง ๆ ลาชา นิสิตเกาและนิสิตใหมมี

ความรูจักคุนเคยกันมากขึ้น ชวยเหลือกันมากขึ้น ทั้งในสวนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 

 

สรุปผลการดําเนินการ 

 โดยรวมปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดนํากระบวนการ PDCA ในการดําเนินการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษาใหแกนิสิตทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง 

โดยมีสัมฤทธิผลในการปรบัปรุงท่ีสําคัญที่เปนแนวทางที่ดี ไดแก 

 1. การใหความรูท่ีเก่ียวของกับขอบังคับฯ ชวยแกปญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ลาชาของ

นิสิต 

 2. การจัดใหมีกิจกรรมนิสิตรวมกันในวันปฐมนิเทศชวยใหนิสิตเกาและนิสิตใหมมีความรูจักคุนเคยกัน

มากขึ้น ชวยเหลือกันมากขึ้น ทั้งในสวนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 

 3. การปรับพื้นฐานความรูกอนเขาเรียนชวยใหนิสิตจากตางสถาบันมีฐานความรูที่ใกลเคียงกันทําใหการ

เรยีนราบรื่นข้ึน 
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 4. การจัดอบรมการใชบริการตาง ๆ ของศูนยบรรณสารฯ ทาํใหนิสิตเขาถึงแหลงความรูไดดีขึ้น นิสิตมี

ความพึงพอใจในการจัดแบงชวงเวลาการเขาอบรม ทาํใหนิสิตสามารถเลือกเวลาไดอยางเหมาะสม และการจัดทํา 

VDO เผยแพรบน website ชวยใหนิสิตสามารถเขาทบทวนความรูไดตลอดเวลา 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2542 

3.1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550 

3.1-3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2551 

3.1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการรับคฤหัสถเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 

3.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการศึกษาสําหรับชาวตางประเทศ 

พ.ศ. 2552 

3.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 

3.1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอน

ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 

3.1-8 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3.1-9 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 

3.1-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรการประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนิสิตใหม 

3.1-11 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2560 

3.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา 2560 

3.1-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 328/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการ

ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถเขาศึกษา ระดับปริญญา

ตรี ปการศึกษา 2560 (สวนกลาง) 

3.1-13 แผนพับ โปสเตอร ปายประกาศเปดรับสมัคร 

3.1-14 เว็ปไซตภาควิชาเศรษฐศาสตร http://www.econ.mcu.ac.th/ 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.1-15 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ปการศกึษา 2560 

3.1-16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณผูท่ีผานสอบคัดเลือกขอเขียน 

3.1-17 รายชื่อผูข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 

3.1-18 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศกึษา และ วันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 

3.1-19 มคอ. 2 

3.1-20 โครงการไหวครูและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ประจําป 2560 

3.1-21 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศใหมชั้นปที่  1 และ 3 ( เขาใหม) คณะ

สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2560 

3.1-22 คูมือแนะแนวการศึกษาสํานักทะเบียนและวัดผล 

3.1-23 คูมือนิสิตคณะสังคมศาสตร 

3.1-24 สถิตินิสิตประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558-2560 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรลุ 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปรญิญาตรี 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
การสงเสริม

- มีระบบ มีกลไก
การสงเสริมและ
พัฒนานสิิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสู

- มีระบบ มีกลไก
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสู

- มีระบบ มีกลไกการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการนําระบบกลไก
การสงเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไกการ
สงเสริมและพัฒนานสิิต 

- มีการนําระบบกลไกการ
สงเสริมและพัฒนานสิิต
ไปสูการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การสงเสริมและพัฒนา
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

และพัฒนา
นิสิตไปสู
การปฎิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การสงเสริมและ
พัฒนานสิิต 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การสงเสริมและ
พัฒนานสิิต 

 

การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การสงเสริมและ
พัฒนานสิิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

นิสิต 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการการสงเสริม
และพัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรงุ
กระบวนการการสงเสริม
และพัฒนานิสิตเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมการดูแลการใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตในระดับปรญิญาตรี 

หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดยการเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตรไปยังคณะเพ่ือแตงตั้ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาในภาพรวมของคณะรวมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ซึ่งลงนามโดยคณบดีคณะสังคมศาสตร เพื่อให

คําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน ใหขอมูลทุนการศึกษา ใหคําปรึกษาทางดาน

การเงิน เชน การกูยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งปญหาสวนตัว การใชชีวิตในดานตางใหแกนิสิต 

และรับทราบความคดิเห็นจากนิสิต โดยการหมุนเวียนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนอาจารยที่ปรึกษาใหทั่วถึงตาม

ระยะเวลาอันสมควร คือ 1 ปการศึกษา โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยที่ปรึกษาไวดังนี้  1) ใหบริการ

แนะแนว และใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิตแกนิสิต 2)ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนิสิต 3) ใหคําแนะนํา และปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 4) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ท้ังน้ีกอนข้ึนปการศึกษาใหม จะประชุมเพื่อนําผลประเมินอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษาที่ผานมา มาพิจารณา

เพื่อปรบัปรุงการใหคําปรึกษาแกนิสิต ในการใหคําปรึกษาแกนิสิตน้ันมี 2 แบบ คือ 1) การใหคําปรึกษาแบบที่เปน

ทางการดวยการนัดประชุมนิสิตทุกชั้นปเพื่อแนะแนวเชิงวิชาการรวมกัน แบงประสบการณของอาจารยที่ปรึกษา

แตละทาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาการใหคําแนะนําในการเรียนในมหาวิทยาลัยจากรุนพี่สูรุนนอง 2) การให

คําปรึกษาแบบไมเปนทางการ โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกทานจะใหชองทางในการติดตอแกนิสิต ไดแก โทรศัพทของ

ภาควิชา โทรศพัทมอืถือ หรือปรึกษาผานสังคมออนไลน เชน Line, Facebook, E-mail เปนตน อาจารยที่ปรึกษา

จะแจงวันเวลาที่สะดวกใหนิสิตเขาพบเพื่อขอคําแนะนําเขาพบเพื่อขอคําแนะนําปรึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาแตละ
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ทานจะมีคูมือการใหคําปรึกษาแกนิสิต เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการใหคําปรึกษา พรอมทั้งจดบันทึกการให

คําปรึกษาแกนิสิต และแนวทางการแกไขปญหาที่แนะนํานิสิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังทําแบบประเมินความพึง

พอใจอาจารยที่ปรึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีตออาจารยที่ปรึกษา แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาในที่

ประชุม เพื่อหาแนวทาง และนําเสนอทางการปรับปรุงและใหคําปรึกษาแกนิสิตในปการศึกษาถัดไป 

 

การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

ระบบและกลไก ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานิสิตตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ประกาศของคณะสังคมศาสตร และประกาศของหลักสูตร วาดวยการสงเสริมและ

พัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

      1) ประชุมรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกําหนดเปาหมายการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

      2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

      3) ออกประกาศสงเสริมและพัฒนานิสิต 

      4) ประชาสัมพันธการสง เสริมและพัฒนานิสิต โดยใชชองทางแผนประชาสัมพันธ  โปสเตอร ปาย

ประชาสัมพันธ  

      5) แตงต้ังคณะกรรมการสงเสรมิและพัฒนานิสิต 

      6) ดําเนินการตามโครงการการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 

การนําระบบและกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินการ ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารยประจํา

หลักสูตรประชุมรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดเปาหมายการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 

พรอมท้ังจัดทําแผนประชาสัมพันธ โปสเตอรและปายประชาสัมพันธ โดยคณะกรรมการการสงเสริมและพัฒนา

นิสิตระดับปริญญาตรี แนะแนวและประชาสัมพันธการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรใน

ภาพรวม 

          หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตในระดับปริญญาตรี มีวาง
ระบบและกลไกใหกับอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีภาระงานดานใหคําปรกึษาเปนคูมือใหกับอาจารยที่ปรึกษา และนิสิต 
ตลอดถึงกระบวนการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ตลอดถึงการรองเรียนจากปญหาตาง ๆ ของนิสิต 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคาํปรึกษาแกนิสิต ตลอดถึงฝกอบรม การใหคําปรึกษาแกอาจารย 

 

การประเมินกระบวน การทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรประชุมประเมิน

การสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2560  พบวา  

        1) จุดแข็ง  ชองทางการการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร นิสิตสามารถเขาปรึกษา

ขอคําปรึกษาตอการสงเสริมและพัฒนาไดงาย ตลอดถึงสงขอรองเรียนตอการบริหาร และการเรียนการสอนของ

นิสิตได 

        2) จุดออน  
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             (1) การแนะแนวและประชาสัมพันธการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรที่ดําเนินการ

ในภาพรวมของหลักสูตร ไมสามารถทําใหกลุมเปาหมายเกิดความรูความเขาใจตอการเขารวมการสงเสริมและ

พัฒนานิสิตได 

            (2) หลักสูตรไมสามารถสงเสริมและพัฒนานิสิตไดทุกรูป  

            (3) กระบวนการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรลาชา ทําใหกลุมเปาหมายเบื่อตอ

การรอคอย 

        3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

           (1) อาจารยประจําหลักสูตรควรออกประชาสัมพันธการสงเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อ

สรางแรงกระตุนใหนิสิตมีความสนใจตอการสงเสริมและพัฒนา 

(2) ควรกําหนดวัน และเวลาที่แนชัด เพ่ือใหคําแนะนําตอการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการสงเสริมและพัฒนานิสิตจากผลการประเมินทางหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จากการวิเคราะหการสงเสริมและพัฒนานิสิต ในปการศึกษา 2560 พบวา นิสิตใหความ

สนใจตอการสงเสรมิเปนอยางดี แตบางกลุมยังไมเร็งเห็นความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาดังกลาว 

ดังนั้น ควรมีคณะกรรมการจากอาจารยประจําหลักสูตร ประชาสัมพันธเปนการเฉพาะของหลักสูตร เพื่อ

สรางความเขาใจ และสรางแรงจูงใจตอการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการการสงเสริมและพัฒนานิสิตเห็นชัดเปนรูปธรรมการสงเสริมและพัฒนานิสิต

ระดับปริญญาตรี  

  วางแผน ระบบและกลไก อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาและวางแผนการสงเสริมและพัฒนานิสิต

ระดับปริญญาตรี  จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอมแกนิสิตพรอมท้ังขออนุมัติงบประมาณและ

ดําเนินการ มีประเมินนิสิตหลังเขาโครงการ 

ดําเนินการ  อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนานิสิตในปการศึกษา 

2560 พบวา  

          1) จุดแข็ง   

          ศิษยเกาท่ีประสบผลสําเร็จมีสวนรวมในการการสงเสริมและพัฒนานิสิต พรอมทั้งกิจกรรมท่ีสงเสริมและ

พัฒนานิสิต 

          2) จุดออน  

              (1) การประสานงานรุนพี่ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมและทั่วถึงสงผลใหรุนพี่เขารวม

กิจกรรมนอย 

              (2) งบประมาณมีจํากัด 

          3) แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา  

              (1) ควรประสานเชิญศิษยเกาที่ประสบผลสําเร็จเพื่อสรางแรงการสงเสริมและพัฒนานิสิต 
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           (2) ควรประสานงานรุนพี่ผานทาง line กลุมและ facebook ของรุนพี่และจัดประชุมเตรียมกิจกรรม

รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร 

          (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมจากศษิยเกาที่มีศักยภาพและเปดโอกาสใหศิษยมีสวนรวม

ในกิจกรรมมากขึ้น 

ตรวจสอบ  อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2560 ในภาพรวม เพื่อสรางการสงเสริมและพัฒนานิสิตซึ่งมีความ

หลากหลาย 

          ประเมินการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี พรอมทั้งนิสิตทุก

รูป/คน  

         อาจารยประจําหลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการสงเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร โดย

กิจกรรมประกอบดวย การอบรมความรูเบ้ืองตนสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตร การถายทอดประสบการณจากรุนพี่

และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  

          การดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาแกนิสิต ปการศึกษา 2560  

         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

พบวา 

         1) นิสิตมีความรูความเขาใจการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

         2) นิสิตไดรับฟงประสบการณจากรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและเกิดแรงบันดาลใจใน

การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

 3) นิสิตไดเขาปรึกษาตรงเวลา และไดยื่นขอรองเรยีนตออาจารยที่ปรึกษาไดตามความตองการ 

 

ปรับปรุง 

          ในปการศกึษา 2560 มีการสงเสริมและพัฒนานิสิตหลายโครงการ ทางหลักสูตรไดมีการจัดหางบประมาณ

เพื่อพัฒนากิจกรรม และโครงการดังกลาว จากการจัดทอดผาปาเพ่ือการศึกษา และสงเสริมกิจกรรมที่สงเสริมและ

พัฒนานิสิตอยางจริงจัง 

 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

อาจารยประจําหลักสูตรและนิสิตที่เปนหัวหนาหองและแกนนํานิสิตทุกชั้นป ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมการสงเสริมและพัฒนานิสิตในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรม 

โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากปที่ผานมา  

จากผลปรับปรุงและพัฒนาดังกลาวประสบผลสําเร็จ จะเห็นไดจากขอรองเรียนมีจํานวนลดนอยลง การ

ยาย หรือลาออกกลางคันนอยลง และมีความสนใจเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
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การพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ในการเรียนการสอนปการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันวางแผนจัดการเรียนการสอน

และพิจารณา มคอ. 3 ของแตละรายวิชากอนเปดภาคเรียน โดยตรวจสอบใหมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวิชาตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงไดวาง

แผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรูความสามารถของนิสิตทั้ง 4 ชั้นป ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียน โดยมีการกําหนดรายวิชาและสอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรียนดังตอไปนี้ 

กลุมวิชาหลัก (Core Subjects) รายวิชาในหลักสูตรไมเพียงแตมุงเนนการเรียนการสอนทางวิชาการที่

เก่ียวของเทานั้น เชน รายวิชา 404 308 เศรษฐศาสตรจุลภาค และรายวิชา 404 309 เศรษฐศาสตรมหภาค เปน

ตน แตยังเนนไปใหนิสิตไดเรียนรูและเขาใจหลักการทางดานการวิจัยและประยุกตใช รวมไปถึงใหสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยใหม ๆ ได เชน ในรายวิชา 404 411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร  รายวิชา 

404 303 พุทธวิธีกับการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ และ รายวิชา 404 414 การศึกษาอิสระดาน

เศรษฐศาสตร โดยมีการใหนิสิตฝกทําการวิจัย ลงพื้นที่เก็บขอมูล สังเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน

สังคมศาสตร และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ    

กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) หลักสูตรไดมีการสงเสริมใหนิสิตเสริมสรางทักษะ

ชีวิตและอาชีพผานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และการปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิตบรรพชิต 1 ปการศึกษา และการ

บริการวิชาการแกสังคม ของนิสิตคฤหัสถ จํานวน 200 ชั่วโมง โดยวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป มีจํานวน 30 หนวยกิต 

นิสิตจะไดเรียนรูทกัษะชีวิตหลากหลายดาน ทั้งภาษา วัฒนธรรม และสังคม เชน รายวิชา 000 116 ภาษาอังกฤษ

เบื้องตน, รายวิชา 000 211 วัฒนธรรมไทย, รายวิชา 000 101 มนุษยกับสังคม, รายวิชา 000 114 ภาษากับการ

สื่อสาร เปนตน สําหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต นิสิตบรรพชิตตองปฏิบัติศาสนกิจตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช 2546 และนิสิตคฤหัสถ ตองปฏิบัติงานบริการสังคมตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช 2546 โดยมีอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่

ประสานงานและติดตามการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต ซึ่งตองตองมีการรายงานการ

ปฏิบัติศาสนกิจ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดใหมีชองทางแกนิสิตสําหรับแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางกันในความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนที่ไดเรียนรูจากการปฏิบัติศาสนกิจและการ

ปฏิบัติงานบริการสังคม  

กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Leaning and Innovation Skills) หลักสูตรไดสงเสริมใหนิสิตได

เสริมสรางทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ การสรางสรรค และการสื่อสาร โดยในรายวิชา 404 433 การพัฒนาชนบท

ไทย ไดเนนใหนิสิตอานศึกษาทฤษฎีในตํารา ศึกษาตัวอยางตนแบบจากตัวอยางจริง นําความรูที่ไดนั้นมาวิพากษ

และนําไปสูการปฏิบัติการจริง หลังจากเสร็จโครงการมีการประเมินโครงการและปญหา อุปสรรค เชน โครงการ

เศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางหลักสูตร (สาขาสังคมวิทยา) และหลักสูตร (สาขา

เศรษฐศาสตร) เปนกิจกรรมโครงการที่สงเสริมใหนิสิตเรียนรูวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชนแลกเปลี่ยน 

เผยแพร และสงเสริมความรู แนวคิดดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในการพัฒนาชุมชน พรอมทั้งยังเปน
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การนําหลักธรรมมาชวยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเปนการรักษาและสงเสริมสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน

พระพุทธศาสนาและชุมชน ซึ่งจะสงผลทําใหนิสิตไดรับการฝกฝนกระบวนการเรียนรูดวยตัวเองได   

ในรายวิชา 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อใหเกิด

ความหลากหลายในการเรียนรูของนิสิตซึ่งไดมีการจัดโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย เรื่อง การ

ปกครองคณะสงฆไทยรวมสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยความรวมมือระหวาง อาจารย นิสิตคณะสังคมศาสตร ชั้นปที่ 2 

ทุกหลักสูตร รวมกับ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานพระนครศรอียุธยา และชุมชนในเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร 

ทั้งนี้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดมีการเนนเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม

และการปรับตัวใหทันโลกสมัยใหม จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาใหมใหทันสมัย เชน วิชาเศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative Economy) เปนตน ซึ่งจะมีการเรียนการสอนและการลงพื้นที่ดูงานที่ ศูนยการเรียนรู Creative 

Economy of Thailand ของนิสิตในปหนา เปนตน 

กลุมทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) 

หลักสูตรไดมีการสงเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในรายวิชา 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการศกึษาบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและ

การสื่อสาร องคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ แพลตฟอรม

คอมพิวเตอร ระบบการประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบขอมูลและการบริหารขอมูล เครือขาย

และการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร 

ซึ่งหลังจากเรียนจบรายวิชานี้ สงผลใหนิสิตสามารถผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูและนําเสนอรายงานโครงการได เชน 

สรุปโครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท ผานสื่อออนไลน (Youtube) การสงรายงานผานอีเมล การปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษาผาน Line, Facebook  การสืบคนขอมูลออนไลนเพื่อการทํารายงาน เปนตน 

  

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.2-1 คําสั่งคณะสังคมศาสตร ที่ 14/2560 เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร ป

การศึกษา 2560 

3.2-2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

3.2-3 ระเบียบการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต 

3.2-4 คูมือการใหคําปรึกษา 

3.2-5 แบบฟอรมการใหคาํปรึกษา 

3.2-6 แบบประเมินความตองการของนิสิต 

3.2-7 รายงานสรุปความพึงพอใจของผูใชนิสิต 

3.2-8 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2560 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.2-9 Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร มจร https://www.facebook.com/econ.mcu 

3.2-10 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษบรรยาย 

3.2-11 แผนการจัดสรรงบประมาณ ป 2560 

3.2-12 สรุปโครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท 

3.2-13 สรุปโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ ณ ตันแลนดดินแดนแหงความสมดุล 

3.2-14 สรุปโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑเงนิตรา ธนาคารแหงประเทศไทย 

3.2-15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนิสิต 

3.2-16 รายงานวิจัยของนิสิตในรายวชิาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร 

3.2-17 สรุปโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย รายวิชาการปกครองคณะสงฆไทย 

3.2-18 สรุปโครงการเศรษฐศาสตรอาสาพฒันาชนบท รุนที่ 15 (ออนไลน)  

https://www.youtube.com/watch?v=eUHR2UKADoI 

3.2-19 สรุปวาระการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 

3.2-20 สถิติขอรองเรียนประจําปการศึกษา2559-2560 

3.2-21 สถิติเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2559-2560 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

เรื่องที่กําหนดใหรายงานเก่ียวกับผลที่เกิดกับนิสิตตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

 - การคงอยู 

 - การสําเรจ็การศึกษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง  

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงช้ี  

 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทกุเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงช้ี   

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตวั

บงช้ี   

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีข้ึน

ในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 

ตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเร่ือง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 

เทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกันโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอมูลการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน 5 ป รวมปประเมิน)  

ปการศึกษา 

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รบัเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา รอยละ 

การคงอยู 2556 2557 2558 2559 2560 

2556 32 32 32 32 32 32 100.00 

2557 34  34 34 34 32 94.18 

2558 15  - 15 15 13 86.67 

2559 18  - - 18 18 100 

2560 26  - - - 26 100 

 

 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 61 

 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา 

ปการศึกษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนที่สําเร็จการศกึษาในแตละป (รปู,คน/รอยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 

2552 32 30 (94%)     

2553 33  32 (97%)    

2554 18   16 (89%)   

2555 14    8 (57%)  

2556 32     32 (100%) 

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิต ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรใหนิสิตประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร ผาน

ระบบ docs.google พบวามีระดับความพึงพอใจของนิสิตอยูในเกณฑ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 จากคะแนน 5.00 

 

ลําดับที ่ ขอมูลพื้นฐานประกอบ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนนิสิตท้ังหมด คน 121 

2 จํานวนนิสิตท่ีประเมินความพึงพอใจ คน 115 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคณุภาพ

หลักสูตร (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

เฉลี่ย 4.50 

   - ดานการรับนิสิตและการจัดการศึกษา คะแนน 4.53 

   - ดานระบบอาจารยที่ปรกึษา คะแนน 4.62 

   - ดานกิจกรรมนิสิต คะแนน 4.51 

   - ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  คะแนน 4.27 

    - ดานการจัดการขอรองเรียนของนิสิต คะแนน 4.50 

4 รอยละของนิสิตท่ีประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตร รอยละ 95.05 

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิตประจําปการศกึษา 2560 

ในปการศึกษา 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตรไดจัดทําแบบสอบถาม เพื่อรับขอรองเรียนของนิสิตที่มีตอ

หลักสูตร มีนิสิตทําแบบประเมินจํานวน 14 รูป/คน พบวามีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

- หนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตรในหองสมุด

คณะสังคมศาสตรมีนอย ไมเพียงพอสําหรับ

การคนหาขอมูลเพื่อทาํรายงานสงอาจารย 

ภาควิชาไดมีการจัดหาหนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตรเขาหองสมุด

คณะสังคมศาสตร 5 เรื่อง ๆ ละ 5 Copy รวมทั้งสิ้น 25 เลม 

และมีโครงการหาหนังสือเพิ่มข้ึนอีกทุก ๆ ป  

- เครื่องฉายสไลดมีปญหา เชน จอไมติด สาย คณะสังคมศาสตรไดมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
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ตอมีปญหา ไมรองรับโนตบุครุนใหม ๆ ไมมี

เจาหนาที่ดูแล 

เครื่องมือท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนตอเนื่องทุกป เชน 

คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร เปนตน และไดมอบหมายให

เจาหนาที่ในสํานักงานคณบดี คอยดูแลใหความสะดวกกับนิสิต

ในการเรียนการสอน 

- รายวิชาเลือกท่ีเปดสอน นิสิตไมสามารถ

เลือกเรียนเองไดตามความชอบได อาจารย

เปนผูเลือกใหเสมอ 

อาจารยประจําหลักสูตรจะนําขอเสนอนี้ไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตรปการศึกษาถัดไป 

- ระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยชา ขาด

ความเส ถียรในการเข าหน า เว็บไซต  ไม

เอื้ อ อํานวยในการสืบคนขอมูลหรือ เปด

เว็บไซตประกอบการสอนของอาจารยบาง

ทานที่สํารองขอมูลใน Crows หรือ Dropbox 

เปนตน 

ภาควิชาไดแจงขอขัดของระบบอินเตอรเน็ตไปทางสํานักงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ใหมาดูแลและ

ปรับปรุงแกไข 

 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

ในกรณีที่มีขอรองเรียน อาจารยประจําหลักสูตรจะนําเรื่องรองเรียนของนิสตเขาหารือและพิจารณา

หาทางแกไขตอไป ทั้งน้ีภาควิชาเศรษฐศาสตรไดมีการสอบถามขอรองเรียนจากนิสิตหลายชองทาง เชน 

Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร, Facebook สวนตัวอาจารย, Line กลุมนิสิตเศรษฐศาสตรทุกชั้นป Line 

สวนตัวอาจารย โดยหากภาควิชาไดรับเรื่องรองเรียนในหลักสูตร จะดําเนินการสงเรื่องใหประธานหลักสูตรไดทราบ

และพิจารณาแกไขตอไป หากไมสามารถแกไขดําเนินการไดจะประสานงานแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในปการศกึษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการรับขอ

รองเรียนของนิสิตที่มีตอหลักสูตรและการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต เพื่อนํา

ขอเสนอแนะและความตองการของนิสิตมาปรับปรุง/พัฒนา โดยเสนอตอคณะสังคมศาสตรเพื่อดําเนินการจัดสรร

งบประมาณตอไป 

 

ผลที่เกิดกับนิสิต 

มีการรายงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

         หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีรับขอรองเรียนจากนิสิตโดยผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนทางออนไลน 

แบบประเมิน และจะแกไขดวยการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

ของนิสิต ผลการประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบฟอรมจากสวนกลางอยูในระดับดีมาก 

มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นทุกเรื่อง 

       อัตราการคงอยูของนิสิต และอัตราเพิ่มขึ้นของจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้น อัตราจํานวนขอรองเรียนลดลง การเขา

ปรึกษาในเรื่องตาง ๆ (การเรยีน การใชชีวิต การดาํเนินชีวิต) เขาปรึกษาเพิ่มขึ้น  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.3-1 สูจิบัตรประจําปการศึกษา 

3.3-2 แผนผังเปรยีบเทียบอัตราการคงอยูของนิสิต 

3.3-3 บัญชีเช็คชื่อเวลาเรียน 

3.3-4 กลองแสดงความคิดเห็นของนิสิตผานชองทางทาง Facebook, Line 

3.3-5 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  ครั้งที่ 3/2560 

3.3-6 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

3.3-7 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร [ออนไลน] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

5pfhAWNufGQINa7m2noX6p2izrZXvDNlovUP6EVqSfZp3Q/viewform 

3.3-8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 5 5 บรรล ุ

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 3 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

- มีการตั้งอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษานิสิต ซึ่งสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาไดหลายรูปแบบ 

เชน พบหนาโดยตรง ปรึกษาผาน Facebook, ปรึกษาผาน Line เปนตน ซึ่งทําใหนิสิตคุนเคยกับอาจารย 

- มีการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรบอยครั้ง ทําใหนิสิตเกิดความสามัคคี และทํางานเปนกลุม/ทีม 

ระหวางรุนพี่และรุนนองไดอยางลงตวั เกิดความสัมพันธระหวางพี่กับนอง 

- นิสิตไดรับประโยชนจากการเดินทางมาเรียนทุกวัน เนื่องจากอาจารยเขาบรรยายสม่ําเสมอ หรือหาก

ไมเขาบรรยาย อาจารยผูสอนจะแจงผานกลุม Line หองใหทราบ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตรไดใหความสําคัญกับระบบและ

กลไกการใหคําปรกึษาและบริการดานขอมูลขาวสาร สงเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยาง

มาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคณุภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตในภาควิชาฯ โดยพยายามสงเสริมใน

ดานการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารทุกรูปแบบท่ีเอื้อตอการพัฒนาระบบรับสมัครนิสิต และระบบการ

สงเสริมพัฒนานิสิต เนนย้ําใหครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดข้ึน เพื่อให

สอดคลองกัน 
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แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีการสนับสนุนงบสงเสริมการเรียนรูนอกหองใหนิสิตมากข้ึน และสรางบรรยากาศการเรียนการ

สอนนอกหองเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหนิสิตไดเปดโลกทัศนความเปนจริงมากขึ้น 

- ปรับสภาพหองเรียนใหดีข้ึน ใหสะอาด และสัปปายะตอการเรียนรูมากขึ้น 

- จัดตั้งจุดเสนอหรือย่ืนขอรองเรียนใหมากกวาเดิม 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย 

 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน    
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย 

- ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย
ไปสูการ
ปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 

 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย

จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารยจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารยเห็นชัดเปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารยจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารยเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 

ระบบการรบัและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มีกระบวนการรับอาจารยเปนอาจารยประจําหลักสูตร

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

ระบบและกลไก หลักสูตรมีการรับอาจารยเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

        1) ประชุมรวมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกําหนดเปาหมายจํานวนอัตรากําลังของบุคลากร

ดานอาจารย 

        2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในบริหารและพัฒนาบุคลากรดานอาจารย 

        3) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติอาจารย 

       4) มีการกําหนดผูสอนโดยการคํานึงถึงเกณฑของสกอ.เปนหลักโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูสอน เสนอตอคณะกรรมการคณะสังคมศาสตรเพ่ือประกาศเปนแผนนโยบาย 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ตามเอกสาร 

มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. พระครูปุริมานุรกัษ, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พิณศรี)  

2. พระคมสัน  ฐิตเมธโส (เจรญิวงค) 

3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 

4. ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข 

5. ผศ.เดช  ชูจันอัด 

มีการนําระบบและกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินการ โดยอาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกับ

คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร กําหนดการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ไดมีการบริหารและ

พัฒนาอาจารยโดยยึดตามแผน และนโยบายจากมหาวิทยาลัย จากการกําหนดอัตรากําลังและสัดสวน ตลอดถึง

การจัดสรร และกฎระเบียบการคดัเลือก โดยเสนอเขาบรรจุอยูในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร 

 

การประเมินกระบวนการ 

          อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2560  พบวา  

         1) จุดแข็ง  อาจารยประจําหลักสูตรมกีารพัฒนาศักยภาพมากขึ้น โดยมีอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก 2 ทาน (จบปริญญาเอกในปการศึกษา2561 1 ทาน กําลังศึกษา 1 ทาน) และจะศึกษาตอในปการศึกษานี้อีก 

1 ทาน มีตําแหนงทางวิชาการ 4 ทาน และในปการศึกษา 2561 จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะมีผลงาน

ตําแหนงทางวิชาครบทั้ง 5 ทาน 
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         2) จุดออน  

             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย 

             (2) อาจารยบางทานยังไมมีคณุวุฒิ ตรงตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 

             (3) กระบวนการพัฒนาอาจารยของหลักสูตรลาชา  

 3) แนวทางการปรับปรงุและพัฒนา  

             (1) อาจารยประจําหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดานความรูใหมากกวานี้ 

             (2) ควรกําหนดเปาหมายจํานวนท่ีจะรับเขามาบรรจุในตําแหนงอาจารยใหชัดเจน 

 

การปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการ 

         จากการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2560 พบวา การสงเสริมและพัฒนา

อาจารย ไดทําการสํารวจความตองการของอาจารย แลวนําผลการสํารวจเขาที่ประชุมผูบริหาร คณาจารย 

เจาหนาที่ประจําเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะในการบรรจุในแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

นอกเหนือจากผลการสํารวจแลว ยังสงเสริมใหอาจารยใหมีความรูมีศักยภาพในการสอนมากยิ่งข้ึน โดยสงไปอบรม 

สัมมนา ประชุม และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหนวยงานตาง ๆ และสงใหศึกษาในระดับสูง เพื่อเพ่ิมความรู

ความสามารถใหสอดคลองกับหลักสูตร 

         ซึ่งกิจกรรมที่อาจารยไดเขารวม กิจกรรมเทคนิคการสอน กิจกรรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการ

สอนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพ 

 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 

         หลกัสูตร มีการดาํเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบใหมีการจัดทํา มคอ.3 และมีการประชุมคณาจารย

ผูสอนทุกรูป/คน อยางนอย 5 ครั้งตอภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแผนในการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (30 วันกอนเปดภาคการศึกษา) 

 

การบริหารและพัฒนาอาจารย มีการวางแผน ระบบและกลไก โดยประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอมแกอาจารยและขออนุมัติ

งบประมาณและดําเนินการ และประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารยหลังเขาโครงการ 

เนนใหอาจารยประจําหลักสูตรผลิตตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอผลงานทางวิชาการ 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนคณะสังคมศาสตร ระยะที่ 11 (ขอท่ี 6 และ 7) และสนับสนุนการหาแหลงทุนในการ

บริหารและการวิจัย ซึ่งปการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดรับงบสนับสนุน 4 เรื่อง จากสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร ไดแก 

 1. พระคมสัน  ฐิตเมธโส  เรื่อง “การวิ เคราะหหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสรางหลักการแหง

เศรษฐศาสตร” งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

 2. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศและ

ตางประเทศ” งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 
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 3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญโลก” งบประมาณ 

จํานวน 100,000 บาท 

 4. ผศ.เดช  ชูจันอัด เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตรในทัศนะของปราชญในประเทศไทย” งบประมาณ 

จํานวน 100,000 บาท 
 

อาจารยประจําหลักสูตรมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ ตีพิมพในวารสารตาง ๆ ทั้งที่อยู

ในฐาน TCI และในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ ดังเอกสารอยูในองคประกอบที่ 2 

 

ดําเนินการ อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมนิการบริหารและพัฒนาอาจารย พบวา  

         1) จุดแข็ง  อาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น โดยมีอาจารยศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก 2 ทาน (จบปริญญาเอกในปการศึกษา2561 1 ทาน กําลังศึกษา 1 ทาน) และจะศึกษาตอในป

การศกึษานี้อีก 1 ทาน มีตําแหนงทางวิชาการ 4 ทาน และในปการศึกษา 2561 จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จะมีผลงานตําแหนงทางวิชาการครบทั้ง 5 ทาน 

         2) จุดออน  

             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย 

              (2) อาจารยบางทานยังไมมีคุณวุฒิ ตรงตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา (แตมีตําแหนง

วิชาการตรงกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร) 

              (3) กระบวนการพัฒนาอาจารยของหลักสูตรลาชา  

         3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

            (1) อาจารยประจําหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดานความรูใหมากกวานี้ 

            (2) ควรกําหนดเปาหมายจํานวนที่จะรบัเขามาบรรจุในตําแหนงอาจารยใหชัดเจน 

สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เพื่อใหอาจารยมีวุฒิปริญญาเอกมี

จํานวนมากเปนไปตามเกณฑ สกอ. ตามแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร ระยะที่ 11 (ขอที่ 8) ซึ่งในปการศึกษา 

2561 ไดมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทาน ไดแก ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และคาดการณวาจะจบในปการศึกษา 

2562 อีก 1 ทาน ไดแก ผศ.พลวัฒน ชุมสุข และในปการศกึษา 2561 มีการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญา

เอกอีก 1 รูป ไดแก พระคมสันต ฐิตเมธโส 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อ

พัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารยเพิ่มขึ้น ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ. โดยในรอบ

ปการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังตอไปนี้ 

1. เปนวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครูเครือขายการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560 

2. เขารวมโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก)” 

3. เปนวิทยากรบรรยายโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก)”  
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4. เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคณุภาพขามวัฒนธรรม” 

นอกจากนี้หลักสูตรไดสงอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมฝกอบรม สัมมนา ประชุมและเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารยในหลักสูตร  

 

ตรวจสอบ 

         อาจารยประจําหลักสูตร ประชุม วางแผนจัดโครงการ และ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-

2560) และกําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูในทุกรายวิชา(สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ดานเนื้อหาการสอน ดานอุปกรณการเรียนการสอน 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย) 

 

ผลปรับปรุง หลักสูตรไดมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตามกลยุทธการสอน และมีการประเมินผลการ

เรยีนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการการบริหารและพัฒนาอาจารยเห็นชัดเปนรูปธรรม จะเห็นไดจากการ

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทาน ไดแก ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ในปการศึกษา 2561 ผศ.พลวัฒน ชุมสุข 

คาดการณจะจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 และมีการสมัครศึกษาตอในระดับปรญิญาเอกอีก 1 รูป ไดแก พระ

คมสันต ฐิตเมธโส ในปการศึกษา 2562 

มีผลการผลิตตําราวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัยเพิ่มข้ึน และมีการสงเสรมิ สนับสนุนใหอาจารย

เขาอบรม สัมมนาในโครงการตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

4.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 141/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4.1-3 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

4.1-4 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

4.1-5 สรุปวาระการประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร 3/2560 

4.1-6 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร      

4.1-7 บันทึกการสอน ปการศึกษา 2560 

4.1-8 รายงานผลการประเมินอาจารยผูสอน ประจําปการศึกษา 2560 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.1-9 บันทึกขอความ เร่ือง การลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

4.1-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แตงต้ังผูชวยศาสตราจารย (ผศ.เดช  ชูจันอัด) 

4.1-11 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ว.224/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760224 

4.1-12 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ว.225/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760225 

4.1-13 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ว.220/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760220 

4.1-14 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ว.218/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760218 

4.1-15 วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 5 ฉบับท่ี 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

4.1-16 วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม 2560 

4.1-17 เกียรติบัติ “ผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก)” ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส 

4.1-18 เกียรติบัติ “ผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก)” ของ ผศ.เดช  ชูจันอัด 

4.1-19 เกียรติบัติ “ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคณุภาพขามวัฒนธรรม” ของ พระคมสัน 

ฐิตเมธโส 

4.1-20 เกียรติบัติ “ผานการฝกอบรมตามโครงการสัมมนา เรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการ” ของ พระคมสัน 

ฐิตเมธโส 

4.1-21 เกียรติบัติ “ผานการฝกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานกัวิจัย” (Training for the trainers) รุนท่ี 

11 

4.1-22 หนังสือเชิญ นายเดช  ชูจันอัด เรื่อง เปนวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครเูครือขาย

การสรางเครื่องมือวัดผลทางการศกึษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560 

4.1-23 หนังสือเชิญบรรยายโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก) ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

4.1-24 แผนพัฒนาบุคลากรประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 5 5 บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ ประเด็นการพจิารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 

1 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ  40 

(5 คะแนน) 

2 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  80 

(5 คะแนน) 

3 4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร รอยละ  68 

(5 คะแนน) 

4 4.2.4 จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตรปริญญาเอกที่

ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

- 

5 ผลรวมคาคะแนนการประเมินตนเอง ในขอ 1 ถึงขอ 4 15 คะแนน 

6 คาเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรแีละปริญญาโท หา

คาเฉลี่ยโดยหารดวย 3 /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาคาเฉลี่ยโดยหารดวย 4) 
5 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 5 5 บรรลุ 
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4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

หลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน 5 

2. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน 2 

3. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 40 

4. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทยีบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดให

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
คะแนน 

5 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 40 5 บรรล ุ
 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.1-1 ประวัติอาจารยประจาํหลักสูตร 

4.2.1-2 ปริญญาบัตรอาจารยประจาํหลักสูตร 

4.2.1-3 คําสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาตราจารย และรองศาสตราจารย 

4.2.1-4 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน 5 

2. จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รูป/คน 4 

3. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 80 

4. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทยีบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดให

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 
คะแนน 

5 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
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รอยละ 40 80 5 บรรล ุ

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.2-1 ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

4.2.2-2 ปริญญาบัตรอาจารยประจาํหลักสูตร 

4.2.2-3 คําสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาตราจารย และรองศาสตราจารย  

 

4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5   

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 6 1.20 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่ออกประกาศ 

0.40 1 .40 

 - ผลงานไดรับการจดอนุสิทธบิัตร 0.40   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1 .60 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ

เปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต

0.80 2 1.60 
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ที ่ รายการ 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 

1.00   

 - ผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   

 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00   

 - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00   

 - ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน 

1.00   

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 1 1.00 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนาํมาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 4.80 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน 

2 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารยประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
4.80 

3 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รอยละ 96 

4 แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดให 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.3-1 

 

บทความวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส และ ผศ.เดช ชูจันอัด เรื่อง “หลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสาร

สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560, หนา 449 – 459. 

4.2.3-2 บทความวิจัย ของ ผศ.พลวัฒน ชุมสุข เรื่อง “ทุนมนุษยในทางเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ” วารสาร

มหาจุฬาวิชาการ. ปที่ 3 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 119 – 137. 

4.2.3-3 หนังสือ เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน. ผศ.เดช ชูจันอัด. 

4.2.3-4 บทความวิชาการเรื่อง รัฐพุทธปูถุมภ แนวทางการปฏิรูปองคกรสงฆพมา 

4.2.3-5 บทความวิชาการเรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” (2560) 

4.2.3-6 บทความวิจัยเรื่อง “การลดตนทุนการปลูกขาวเชิงพุทธวัฒนธรรมในจังหวัดราชบุรี” (2560) 

4.2.3-7 บทความวิชาการเรื่อง “เศรษฐศาสตรแนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (2560) 

4.2.3-8 บทความวิชาการเรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชนในมุมมองของโทณปากสูตร” (2560) 

4.2.3-9 บทความวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนตนแบบวิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพอ

แดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 

4.2.3-10 บทความวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซอนเรน” (2560) 

4.2.3-11 บทความวิชาการเรื่อง “การพฒันาโครงสรางสวัสดิการผูสูงอายุในสังคมไทย” (2560) 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 15 รอยละ 96 5 บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

เรื่องที่กําหนดใหรายงานเก่ียวกับผลที่เกิดกับอาจารยตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 - การคงอยูของอาจารย 

 - ความพึงพอใจของอาจารย  

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง  

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ครบทุก

เรื่องตาม

คําอธิบาย

ในตัวบงช้ี  

 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงช้ี   

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ดีข้ึนในบาง

เรื่อง 

 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงช้ี   

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ครบทกุเรื่องตามคําอธิบายใน 

ตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน

ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 

เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุมเดียวกันโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดนอยางแทจริง 

 

การคงอยูของอาจารยประจาํหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยูของอาจารยเปนปกติ เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง

หนาทาน มีอัตราบรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงทําใหอาจารยในหลักสูตรฯ คงท่ีไมคอยไดเปลี่ยนแปลง

มากนัก ซึ่งอธิบายการคงอยูของอาจารยตามตาราง ดังนี้ 

ที ่
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2559-2560 

สถานะของอาจารย 

ในปการศึกษา 2560 

คงอยู เกษียณ ลาออก 

1 พระครปูุรมิานุรักษ, รศ.ดร.*    

2 พระคมสัน  ฐิตเมธโส    

3 ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น    

4 ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข    

5 ผศ.เดช  ชูจันอัด*    
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* พระครูปุริมานุรักษ, รศ.ดร. ไดเกษียณอายุการทํางานจากคณะสังคม เมื่อป พ.ศ. 2554  แตทางคณะ

สังคมศาสตร มองเห็นคุณูปการและผลงานของทานจึงไดตออายุการทํางานของทานเปนลักษณะปตอป 

* ผูชวยศาสตราจารยเดช ดาํรงตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

 

ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจําปการศึกษา 

2558 2559 2560 

1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.28 4.38 4.71 

2 กระบวนการบริหารหลักสูตร 4.51 4.68 4.69 

3 กระบวนการเรียนการสอน 4.01 4.18 4.48 

 คะแนนเฉลี่ย 4.26 4.41 4.62 
 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.3-1 มคอ. 2  

4.3-2 คําสั่งตออายุงาน พระครูปุริมานุรกัษ,รศ.ดร. 

4.3-3 ตารางเปรียบเทียบการคงอยูของอาจารย 

4.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลังสูตรและอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสตูร 

4.3-5 สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลังสตูรและอาจารยผูสอนตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

4.3-6 สรุปวาระการประชุม 4/2560 

4.3-7 คําสั่งแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4.62 4.62 บรรล ุ

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 4 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

- มีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ใหศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ยังไมจบจะมีการสนับสนุนและ

สงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่เหลอืใหครบทุกคน  

- มีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหขอตําแหนงทางวิชาการใหครบทั้งหมด 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  78 

 

- อาจารยประจําหลักสูตรดํารงตําแหนงทางวิชาการ จาํนวน 4 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย 1 ทาน 

ผูชวยศาสตราจารย 3 ทาน 

แนวทางเสรมิจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- สงเสรมิการอบรมกระบวนการเรยีนการสอนสมัยใหมใหกับอาจารยประจําหลักสูตร 

- สงเสรมิใหอาจารยฝกอบรมการเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา การสงขอมูลผานเว็บ การฝาก

ขอมลูในระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยการเผยแผบทความวชิาการ บทความวิจัยหรือผลิตตําราวิชาการผานสื่อ

ออนไลน 
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องคประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลกัสูตร
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการนําระบบ
กลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตรไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบรหิาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูร 

- ไมมกีารปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบรหิาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูร 

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มกีารนําระบบ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูรไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูรจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มกีารนําระบบกลไก
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ไปสูการปฏิบติั/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการการ
พัฒนาและบริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรเห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีการออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตนและรับรองการแขงขันทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศ

ไทยและตางประเทศ มุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรมคูกับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา 

ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม 

   หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา

ในทางดานเศรษฐศาสตร ครบรอบการปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป 

การออกแบบหลักสูตร 

ในการออกแบบหลักสูตรนั้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผูที่

เก่ียวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร อาจารย นิสิต และผูใชบัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับ

สมบูรณ เพื่อใชเปนฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอไป 

- แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 

ทาน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ไมต่ํากวา 2 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสําเร็จการศกึษาทางดาน

เศรษฐศาสตร เพื่อพิจารณาและวิพากษหลักสูตร พรอมทั้งใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะ ในรางหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) ตอไป 

- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 

- นํารางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รบัทราบใหการรับรองตอไป 

สาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในการออกแบบหลักสูตรนั้น อาจารยประจําหลักสูตร 5 ทาน มีการเลือกรายวิชาท่ีเกี่ยวของและเปน

พื้นฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร พัฒนารายวิชาท่ีลาสมัยใหทันสมัย ออกแบบรายวิชาใหสอดคลองกับอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอรางหลักสูตรใหกับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษรายวิชาและ

ปรับปรุงแกไขรายวิชาบางวิชาท่ีไมเขากับการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 

การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมซึ่งกระบวนการเปนไปตามกฎ ระบบเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย ที่กลาวไปแลวในขางตนแลว 
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นอกจากนั้น กอนเปดภาคการศึกษาอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ จะตองจัดทํา มคอ. 3 ซึ่งเปน

แผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีตอรายวิชา  

เม่ือจบภาคการศกึษาอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ จะตองรายงานการจัดการเรยีนการสอนผาน มคอ. 

5 เพื่อรวบรวมผล มคอ. 5 มาจัดทํา มคอ. 7 และรวบรวมขอเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากนั้นนําเสนอ

ใหอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ ปรับปรงุเนื้อหาในรายวิชาตามขอเสนอแนะตอไป 

มีการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความ

พึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบวาควรปรับปรุงเนื้อหาที่สอนใหมีความทันสมัย

ตลอด เชน การยกตัวอยางตามสถานการณปจจุบัน เปนตน รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีความ

หลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น เชน การใชสื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น เปนตน มีการสํารวจความพึงพอใจและความ

ตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูใชบัณฑิตและผูเรียน เปนตน อยางสม่ําเสมอทุกป เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา

พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผู

ควบคุมกํากับการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใชสื่อ

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยสนับสนุนการใชสื่อออนไลนและการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนมากขึ้น 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.1.-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5.1.-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปการศึกษา 2560 

5.1.-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  

5.1.-4 มติคณะสังคมศาสตร 

5.1.-5 มติสภาวิชาการ 

5.1.-6 มติสภามหาวิทยาลัย 

5.1.-7 มคอ. 2 (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

5.1.-8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) 

5.1.-9 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

 - การกําหนดผูสอน 

 - การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน

การสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
วางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ

จัดการเรียน
การสอน 

- ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
การวาง

ระบบผูสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู
การปฎิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ

สอน 
- มีการนําระบบ

กลไกการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการ

จัดการเรียนการ
สอนไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอน 
- มีการนําระบบ

กลไกการวาง
ระบบผูสอน
และ

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการนําระบบกลไก

การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบกลไกการ

วางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรงุ
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ

สอน 
 

กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ

จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

การสอนเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผูสอน  

การกําหนดผูสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยใน

คณะสังคมศาสตร เพื่อกําหนดและพิจารณาผูสอนตามความเชี่ยวชาญ/ ความสามารถ/คุณสมบัติ/คุณวุฒิ

การศึกษา ที่เหมาะสม พรอมทั้งคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตออาจารย เสนอตอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา เม่ือที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหผูสอนไดสอนตามความเหมาะสมแลว จึงไดดําเนินการจัดตารางสอน  

ทั้งนี้เมื่ออาจารยผูสอนไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชาใดก็จะมีหนาที่ในการจัดทํา มคอ. 3 และสง

รายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ใน มคอ. 5 เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในภาคการศกึษาตอไป  

มีการประเมินอาจารยทุกรอบ 6 เดือน โดยฝายบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยตองทําแบบ

ประมวลผลงานบุคลากร ตําแหนงวิชาการ (บค.37) ประกอบดวย 1) งานสอน 2) งานวิจัย 3) งานที่ปรึกษาของ

นิสิต 4) งานเปนที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 5) ผลงานวิชากร เชน เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตํารา บทความ

ทางวิชาการ งานแตงเรียบเรยีง/งานแปล  และผลงานดานอ่ืนๆ เปนตน 6) งานบริการวิชาการ 7) งานบริหาร และ 

8) งานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจารยตองแนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตําแหนงวิชา (บค. 38) สงใหหัวหนา

ภาควิชาเพื่อประเมินการปฏิบัติงานเสร็จสงคณบดีเพื่อดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป และนําสงฝายบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล 

เพื่อพิจารณาตอไป 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการติดตามการจัดทํา มคอ. 3 ของอาจารยผูสอนตามรายวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายใหตรงตามกําหนดเวลา โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เมื่อกําหนดรายวิชา

ใหอาจารยผูสอนแลว จะตองรับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชานั้น ๆ และใหดําเนินการภายใน 15 วัน กอน

เปดภาคการศึกษา โดยมีประธานหลักสูตรเปนผูกํากับติดตามความเรียบรอย เมื่อได มคอ. 3 ครบตามจํานวน

รายวิชาและเวลาที่กําหนด จึงนําเขาสูที่ประชุมเพื่อพิจารณาความถูกตอง เหมาะสม เชน มีความสอดคลองกับการ

เรยีนรูใน มคอ. 2 การพัฒนาปรบัปรุงการเรียนการสอนและความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา เปนตน  
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เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบแลวจึงใหอาจารยผูสอนนํา มคอ. 3 เก็บรวบรวมไวในแฟมท่ีภาควิชาจัดไวให 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยนโยบายใหนิสิตมีสวนรวมกับกระบวนการเรียน

การสอนโดยจัดใหมีการประเมินอาจารยผูสอนโดยการประเมินผานระการประเมินอาจารยออนไลนเปนระบบที่

มหาวิทยาลยัจัดทําข้ึน มีการบันทึกเวลาเขา และเวลาออกสอนของอาจารยประจํารายวิชาอีกดวย 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการนําความรูไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งที่

หลักสูตรใหความสําคัญเปนอยางย่ิงดังนั้นภาควิชาจึงไดขอกําหนดไวแผนปฏิบัติการประจําปของคณะสังคมศาสตร 

เพื่อใชเปนทิศทางการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ จึงไดมีการนํานิสิตลงพื้นที่นอกมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณา

การกับการเรียนการสอน เชน “ โครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท รุนที่ 15” เปนความรวมมือกันระวาง

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร และสาขาวิชาสังคมวิทยา เปนโครงการท่ีบูรณาการกับ

รายวิชา 402 303 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ซึ่งเปนการฝกและ สงเสริมใหนิสิตเรียนรูวิถีชีวิตภูมิปญญา

ทองถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บขอมูล การทําความรูจักกับชาวบาน การสัมภาษณ แลกเปลี่ยน เรียนรูสภาพปญหา

ของชุมชน แลวนําประเด็นท่ีไดมาวิเคราะห และเผยแพร สงเสริมความรู แนวคิดดานสังคม วัฒนธรรม การนํา

หลักธรรมมาชวยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเปนการรักษาและสงเสริมสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน

พระพุทธศาสนาและชุมชน ซึ่งถือไดวาเปนการบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑเงินตรา ธนาคารแหงประเทศไทย บูรณาการกับรายวิชา 404 317 

เศรษฐศาสตรวาดวยการเงนิการธนาคาร 

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความสมดุล บูรณาการกับรายวิชา 404 

310 เศรษฐกิจประเทศไทย 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนิสิต ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย

วัฒนธรรมเฉลิมราชย จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการกับรายวิชา 404 312 สัมมนาเศรษฐศาสตร 

โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานประจําปการศึกษา 2560 บูรณาการกับรายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ 1 

– 7 ซึ่งเปนการพัฒนาจิตใจ ฝกวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐาน เพื่อใหนิสิตนําไปเผยแผพระพุทธศาสนาหลังจาก

จบการศึกษา หรืออบรมคายจริยธรรม ศีลธรรม และโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน เปนตน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.2.-1 สรุปวาระการประชมุอาจารยประจําหลักสูตร 1/2560 

5.2.-2 สรุปวาระการประชมุอาจารยประจําหลักสูตร 4/2560 

5.2.-3 หนังสือเชิญอาจารยสอนในแตละรายวิชา 
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รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.2.-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 

5.2.-5 ตารางเรียนปการศกึษา 2560 

5.2.-6 มคอ. 3       

5.2.-7 สรุปโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานประจําปการศึกษา 2560 

5.2.-8 สรุปโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ “ตันแลนด ดินแดนแหงความสมดุล” 

5.2.-9 สรุปโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ “พิพิธภัณฑเงินตรา ธนาคารแหงประเทศไทย” 

5.2.-10 สรุปโครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท รุนที่ 14 

5.2.-11 สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสิรมการเรียนรูของนิสิต “ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

และศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชย จังหวัดอุบลราชธานี” 

5.2.-12 สรุปโครงการศกึษาดูงานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนิสิต ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

และศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชย จังหวัดอุบลราชธานี 

5.2.-13 สรุปโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎฐานประจําปการศึกษา 2560 

5.2.-14 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไกการ
ประเมิน
ผูเรียน 

- ไมมกีารนํา

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการนําระบบกลไก
การประเมินผูเรียน
ไปสูการปฏิบัติ/

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการนําระบบกลไกการ
ประเมินผูเรียนไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
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ระบบกลไก

การประเมิน
ผูเรียนไปสู
การปฎิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

ประเมินผูเรียน

ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 
 

ประเมินผูเรียน

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียนจากผล
การประเมิน 

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผูเรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผูเรียน
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีการประเมินกระบวนการ

การประเมินผูเรยีน 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการการประเมิน
ผูเรียนจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรงุ
กระบวนการการประเมิน
ผูเรียนเห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดทาํการประเมินผลการเรยีนรู ตามมคอ.3 ในแตละรายวิชา โดยใชแบบ

ประเมินออนไลนของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งการประเมิน

ออนไลนจะบังคับใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา หากนิสิตทานใดไมประเมินอาจารยผูสอน เกรด

การศกึษาจะไมปรากฎ 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

หลักสูตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ โดยกําหนด 25 เปอรเซ็นของการสอบ และผลการทวน

สอบ นําไปสูการปรับปรุง โดเมน (ทั้ง 5 ดาน) มีการประเมินขอสอบโดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

ขอสอบวาสอดคลองกับคําอธิบายในแตละรายวิชานั้น ๆ การสอบวัดผลการเรียนรู ใชเกณฑการวัดประเมินการ

เรยีนรูนิสิตของมหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตดัสินผลการสอบใชเกณฑการตัดเกรดของมหาวิทยาลัย 

 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

หลักสูตร (มคอ. 5) โดยดําเนินการกําหนดใหสง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศึกษา มีการประชุม

อาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยท่ีสอนทุกรูป/คน อยางนอยไมต่ํากวา 5 ครั้งตอภาคการศึกษา และมี

แผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.3.-1 แบบประเมินการสอนอาจารยผูสอน 

5.3.-2 มคอ. 3 

5.3.-3 สรุปการประชุมอาจารยประจาํหลักสูตร ครั้งที่ 1-4 

5.3.-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 

5.3.-5 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 ภาค

เรียนท่ี 1 

5.3.-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (สวนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

5.3.-7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 

5.3.-8 ตารางสอบ ประจําปการศกึษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ระดับปริญญาตรี 

5.3.-9 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 ภาค

เรียนท่ี 2 

5.3.-10 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (สวนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560 

5.3.-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 

5.3.-12 ตารางสอบ ประจําปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาตรี 

5.3.-13 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอสอบประจําภาคการศึกษา 1/ 2560 

และ 2/2560 

5.3.-14 มคอ. 5 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรล ุ
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 

1) ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

เปนไปตามเกณฑ 

ผาน ไมผาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 

80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 4 ครั้ง 

โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรประจําหลักสูตรมากกวารอย

ละ 80 

 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ได

จัดทํา มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยความ

เ ห็นชอบหลักสูตรจากสํ านั กง าน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 

31 พ.ค. 2561 และไดเปดสอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  21 

กันยายน 2560 

  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกวิชา 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดจัดทํา มคอ. 3 

ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปด

สอน 

  

4 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดจัดทํา มคอ. 5 

ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปด

สอน 

  

5 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดจัดทํา มคอ. 7 
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ลําดับ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

เปนไปตามเกณฑ 

ผาน ไมผาน 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

6 มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกาํหนดใน มคอ 

3 และ มคอ 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดมีการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูที่ กําหนดใน มคอ. 3 

จํ า น ว น  ต า มห ลั ก เ ก ณฑ ใ น ก า ร

ประเมินผลนิสิต ใน มคอ. 2 หมวดท่ี 5 

จํานวน 20 รายวิชา คิดเปนรอยละ  

32.25  

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรี ยนรู  จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 

7 ปที่แลว 

ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดมีการประชุม

เพื่อสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ. 7 ในปการศึกษา 

2560 เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู ในป

การศึกษาถัดไป โดยใหทุกรายวิชาระบุ

การปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่

เปดในปการศึกษา 2560 

  

8  อาจารย ใหม (ถามี )  ทุกคนไดรับการ

ปฐมนเิทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม - - 

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละครั้ง 

ปการศึกษา 2560 อาจารยประจํา

หลักสูตรไดรับการฝกอบรมในการ

พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 

  

10  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

หลักสูตรไมมีบุคลากรสายสนบัสนุน - - 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/

บัณฑิตใหม  ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

ไมมีนิสิตชั้นปสุดทาย - - 
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ลําดับ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนนิงาน 

เปนไปตามเกณฑ 

ผาน ไมผาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ไมมีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ - - 

รวมตัวบงชี้ในปการศึกษาที่รับประเมิน 8 

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนนิการเปนไปตามเกณฑระดับผาน 8 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ที่เปนไปตามเกณฑระดับผาน 100 

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.2 

  1. คารอยละ 100 = 5  คะแนน 

  2. คารอยละ 80 = 1 คะแนน 

  3. คารอยละไมเกิน 80 = 0 คะแนน 

  4. คารอยละที่มากกวารอยละ 80 และไมเกินรอยละ 100 ใหใชสูตรคํานวณหาคาคะแนน 

5 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.4-1 สรุปรายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 4 ครั้ง 

5.4-2 เลม มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ.  

5.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

5.3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2560 (จํานวน 

62 วิชา) 

5.3-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2560 (จํานวน 

62 วิชา) 

5.3-6 มคอ. 7 

5.3-7 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

5.3-8 รายงานการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

5.3-9 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชีพของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 100 5 บรรล ุ
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วิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 5 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

- มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ มีแผนการดําเนินงานและ

โครงการเพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน TQF โดยมีอาจารยประจาํหลักสูตรเปนกลไกควบคุม 

กํากับการดําเนินการ และติดตามผลการดาํเนินงานของหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

- หลักสูตรมีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัยที่สนองความตองการของนิสิตและเปนท่ีตองการของผูใช

บัณฑิต และผูประกอบการในตลาดแรงงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการวิเคราะห พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และสงเสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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องคประกอบที ่6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

ประเด็นที่ตองรายงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย

ประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

เกณฑการประเมิน  
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีระบบ มี
กลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน

การเรียนรู 
- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน

การเรียนรู
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการนําระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

- มีการนําระบบกลไก
เกี่ยวกบัสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

- มีการนําระบบกลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปสู
การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุง
กระบวนการเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู มีระบบและกลไกส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

 หลักสูตรฯ ไดมีการจัดทําระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับบริการ 

และผูปฏิบัติรับทราบระบบการด เนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ดาน การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดอยางเพียงพอและเหมาะสมแกผูรับบริการและเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี

ใน กระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึง ที่เปนสวน 

สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบไปดวย 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด คอมพิวเตอร wifi ตลอดจนการใหบริการ

สาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน  

 ระบบและกลไกของการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จึงเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการดําเนินการดาน

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล

แก นิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และนําผลการ

ติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมา  ปรับปรุง เพื่อพัฒนา 

กระบวนการใหมีประสิทธิภาพและสนองความตองการของผูใชบริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีตอไป  

 

โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สามารถอธิบายไดดังน้ี  

 1. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ทําการสํารวจ/จัดทําความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต อาจารยและบุคลากร มาใชเปนขอมูลรวมในการพิจารณาและเสนอไปยัง 

มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรในแตละปทั้งแหลงงบประมาณแผนดินและเงินรายได  

 2. ดําเนินการเตรียมความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตซึ่ง

ประกอบไปดวย หองเรียน, หองปฏิบัติการโดยการบริหารงานของคณะกรรมการหองปฏิบัติการ กลาง, หองสมุด 

และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/การใหบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งมี

การบริหารจัดการดานการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเหลานี้ ดังนี้  

 

หองเรียน มีกระบวนการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. งานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ดําเนินการสํารวจรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปดสอน จํานวนนิสิตที่

ลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ และจํานวนหองเรียนภายในคณะฯ เพื่อจัดสรรหองเรียนใหมี ความเหมาะสมกับ

จํานวนนิสิสตที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่เปดสอน  

2. ในกรณีท่ีหองเรียนของภาควิชาฯ มีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน และไมรองรับ

รายวิชาท่ีหลักสูตรเปดสอน ประสานงานไปยังคณะฯ / หนวยงานอื่น ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหใชหองเรียนเพื่อ

การเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปดสอน 

3. หลักสูตรฯ แจงใหคณาจารยและนิสิตทราบ กอนเปดใหมีการเรียนการสอน   
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4. หลังจากคณะฯ ไดดําเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตลอดปการศึกษาแลว นิสิต คณาจารย 

ตลอดจนบุคลากรผูเก่ียวของกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูผานระบบ  

5. คณะกรรมการประจําคณะนําผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งขอเสนอแนะมาประชุม ประเมิน

กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา 

กระบวนการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  

 ระบบการดําเนินงานของคณะโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการ ประจํา

คณะ โดยมีประธานอาจารยประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมเปนกรรมการ ในการวางแผนการ

บริหารจัดการสิ่งสนับสนุน การเรียนรู ซึ่งในปการศึกษา 2560 ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ

วางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต 

และจากการสํารวจความตองการวัสดุ/อุปกรณ ของอาจารยและบุคลากร มาใชในการพิจารณา โดยสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอนของคณะฯ ประกอบดวย หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดประจําคณะฯ รวมถึงอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ/การใหบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งในการบริหาร

จัดการดานการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีการดําเนินการโดยแยกสิ่งสนับสนุน การเรียนรูออกเปน 4 

กลุมใหญ ๆ ดังนี้  

 1. หองเรียน งานบริการการศึกษาฯ รวมกับคณะกรรมการหลักสูตรจัดสรรหองเรียนภายในคณะเพื่อ 

รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน ในกรณีที่หองเรียนของคณะมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

และไมรองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน หลักสูตรฯ ประสานงานไปยังคณะฯ/ หนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อขอความ

อนุเคราะหใชหองเรยีนเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปดสอน  

 โดยในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดดาํเนินการ ประสานงานไปยังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความ

อนุเคราะหใชหองคอมพิวเตอร สําหรับ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร รายวิชา

การศกึษาอิสระทางดานเศรษฐศาสตร รายวิชาสถิติเบื้องตนเพ่ือการวิจัย โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช ชูจันอัด 

เปนอาจารยประจําวิชา เพื่อใชเปนสถานที่ในการเรยีนการสอนบทปฏิบัติการของรายวิชา 

2. หองปฏิบัติการ มีกระบวนการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรรวมเปน

คณะกรรมการหองปฏิบัติการกลาง เพื่อประชุมวางแผน เตรียมความพรอมในการจัดสรรอุปกรณสําหรับสนับสนุน

การเรียนการสอน พรอมกับการประเมินความตองการและ ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการใชอุปกรณสนับสนุนการ

เรยีนการสอนตาง ๆ โดยในการเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณ ในหองปฏิบัติการ เพื่อจัดการเรียนการสอนใน

ปการศึกษา 2560 ดําเนินการโดยคณะกรรมการหองปฏิบัติการกลาง ไดมีการสํารวจความตองการของเครื่องมือ 

เพื่อทบทวนขอมูลประกอบการจัดทําแผนความตองการงบลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการหองปฏิบัติการกลาง  
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3. หองสมุดประจําคณะฯ มีการใหบริการหนังสือ ตํารา เอกสารสื่อสิ่งพิมพ วารสารวิชาการ รวมถึงการ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหนังสือ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ที่ใหบริการภายในหองสมุด จะไดจากการไดรับ ความ

อนุเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูรับผิดชอบหองสมุดสํารวจความตองการของ 

ผูใชบริการ และดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน โดยยึดระบบและกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ 

คณะฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยในปการศึกษา 2560 หนังสือ วารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ภายใน

หองสมุด ยังมีจํานวน ที่เพียงพอตอความตองการ ทางผูรับผิดชอบจึงยังไมมีการดําเนินการจัดซื้อเพิ่มเติม และมีผู

บริจาคเปนจํานวนมาก แตคณะฯ ไดจัดกิจกรรมจัดต้ัง หนวยเรียนรูการสืบคนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรหองสมุด ภายใตโครงการพัฒนาหองสมุดและระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคกร ให

มีกระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยการพัฒนาระบบการใหบริการหองสมุดเพื่อสราง

แหลง ความรูเฉพาะดานท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษามากยิ่งขึ้น และเพื่ออํานวยความสะดวกตอการสืบคน

ขอมูล ทรัพยากรหองสมุดแกนิสิตหรือบุคลากรตางสังกัดคณะหรือบุคคลภายนอกได และยังเปนการมุงหวังสราง

แรง สรางสรรคในการพัฒนาสื่อประเภทตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานอยางตรง

ประเด็นและ เปนประโยชน  

4. อุปกรณโสตทัศนปูกรณ/การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ 

ฯลฯ ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2500 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องปรับอากาศ

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 25000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง  ชุดเครื่องเสียงในหองปฏิบัติการพรอมติดตั้ง จํานวน 

1 ชุด  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด เครื่องปริ้นเตอรจํานวน 3 เครื่อง เพื่อ

รองรับการทํารายงานและสืบคนควาสําหรับนิสิตของหลักสูตร 

 

จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2560  

คณะฯ ไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให นิสิตสามารถเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ หองสมุดประจําคณะฯ ซึ่งใหบริการในดานการสืบคนขอมูลเพ่ือใชประกอบการเรียนการ สอน และ

การดําเนินการดานวิจัย ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพวารสารวิจัยตาง ๆ รวมถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส

ผานระบบอินเตอรเน็ตภายในคณะฯอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ

สาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ มีการจัดสรรเพ่ือใหเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารยตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู  

หลังจากที่คณะฯ ไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตลอดปการศึกษาแลว นิสิต คณาจารยตลอดจน 

บุคลากรผูที่มีสวนเก่ียวของกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ

ระบบบริการการศึกษา โดยในปการศึกษา 2560 นิสิต อาจารย รวมถึง บุคลากรไดทําการประเมินความพึงพอใจ

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีคณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพผาน การ

ประเมินความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานของหลักสูตร

ของอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
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 จากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 5 คน คิดเปนรอย ละ 

100 ของอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจ 

การดาํเนินงานของหลักสูตรอยูในระดบัดีมาก 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน  

 1. บริการอินเทอรเน็ต WIFI ทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น  

 2. ผูบริหารควรรับฟงและใหความสําคัญในการเสนอความเห็นหรือมติ ท่ีอาจารยประจําหลักสูตรได

นําเสนอ  

มีการประเมินกระบวนการ จากผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะของอาจารยประจํา

หลักสูตรฯ และนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ที่มีตอการบริหารหลักสูตร ดานการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดมีการประเมินกระบวนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู โดยนําผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาว มาวิเคราะหในการประชุมอาจารยประจําหลักสูฯ ซึ่ง

อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ แลวพบวามีคาคะแนนเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.33 

และ 4.17 จากการประเมิน ซึ่งอยูในระดับเปนที่นาพึงพอใจ โดยอาจารยประจําหลักสูตรไดมีขอคิดเห็นวา ถึงแมวา

จะมี ผลการประเมินอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาแลวพบวา ยังมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนั้น อาจารย

ประจําหลักสูตรจึงไดหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพดังนี้ 1. บางชวงเวลาระบบ WIFI มีความลาชา อาจเปนเพราะมีการใช WIFI พรอมกันเปนจํานวน

มาก โดยเฉพาะชวงเวลาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเสรี ดังนั้นคณาจารยจึงควรชี้แจงให นิสิตในชวงการ

เรียนการสอนวาไมควรใชอินเตอรเน็ตในเวลาเรียนมากเกินไป 2. ควรมีการสํารวจความตองการหนังสือใหมจาก

นิสิตเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 3. ควรมีการสํารวจเพื่อปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อรองรับการเรียนการ สอนใหมีประสิทธิภาพ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

6.1-1 ภาพอาคารสถานที่ 

6.1-2 ภาพหองเรียน 

6.1-3 ภาพหองคอมพิวเตอร/หองคอมพิวเตอร (หองปฏิบัติการจริง) 

6.1-4 ภาพสภาพแวดลอมทั่วมหาวิทยาลัย (สภาพแวดลอมจริง) 

6.1-5 ภาพหองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6.1-6 ภาพหองสมุดคณะสังคมศาสตร 

6.1-7 รายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
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การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

4 4 4 บรรล ุ

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

- มีหองสมุดเพื่อการสืบคนขอมูลของนิสิต 2 แหง คือ หองสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และหองสมุดคณะสังคมศาสตร  

- มีหองเรียนที่เหมาะสมกับราคาคาเทอม (หองแอร) สวัสดิการเสริมตาง ๆ เชน รถเมลฟรี อาหารเชา-

กลางวันฟรี (บรรพชิต) หอพักราคาถูก 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

- ควรปรับปรุงหองเรียนใหดีขึ้น เนื่องจากวามีความทรุดโทรมจากการใชงานมาหลายป  

- จัดระบบเรื่องหอพักใหดีข้ึน ใหเปนระบบ ระเบียบ มากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อปองกันการ

ประทวงของนิสิตในหอพัก 

- จัดระบบการขึ้นรถเมลใหเปนระเบียบ และความสะอาดบริเวณขึ้นรถเมล 

- ควรจัดการเรื่องขยะ เพื่อบรรยากาศท่ีดีขึ้น ใหพรอมสนับสนุนการเรยีนรู 
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แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปที่ผานมา 

 

แผนการดําเนินงานป 2560 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดดําเนนิการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนิสิต

เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการ ท้ังน้ีสามารถดําเนินการ

บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไว มีโครงการตาง ๆ ดังตารางตอไปนี้ 
 

แผนดําเนินการ กําหนดการที่

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี “ศูนยการเรียนรูตนั

แลนดดินแดนแหงความสมดุล 

กันยายน 2560 พระคมสัน ฐิตเมธโส ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี “พิพิธภัณฑธนาคาร

แหงประเทศไทย” 

กันยายน 2560 ผศ.เดช ชูจันอัด ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

โครงการศกึษาดูงานเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูของนิสิต 

กุมภาพันธ 2561 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

โครงการเศรษฐศาสตรอาสา

พัฒนาชนบท รุนที่ 14 

กุมภาพันธ 2561 พระคมสัน ฐิตเมธโส ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวชิาเลือกฯ) (ถามี) 

โครงสรางของหลักเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันไดเปนอยางดี ท้ังนี้ จากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 มี

ขอเสนอแนะเรื่องรายวิชาที่ตอบเสนอโลกสมัยใหมที่บริโภคในปจจุบันตองการการสื่อสาร เสพติดขอมูลขาวสาร 

และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเดิม ดังนั้น หลักสูตรจึงไดมีการปรับปรุงรายวิชาทาง

เศรษฐศาสตรใหทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถามี) 
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การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรฯ เปนไปตามกระบวนการสาํรวจความคิดเห็นผูประกอบการ ผูใช

บัณฑิต และสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม และการตองการจางงานของ

ผูประกอบการในปจจุบัน 

แผนการดําเนินงานสําหรับปถัดไป 

 แผนการดําเนินงาน ป 2561 

แผนดําเนินการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “ศูนยการเรียนรู

ตันแลนดดินแดนแหงความสมดุล 

สิงหาคม 2561 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ

ธนาคารแหงประเทศไทย” 

กันยายน 2561 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว” 

กุมภาพันธ 2562 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม กุมภาพันธ 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

นิสิต 

กุมภาพันธ 2562 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการเศรษฐศาสตรอาสาพัฒนาชนบท รุนท่ี 16 กุมภาพันธ 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรตามผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

 1.1 จํานวนอาจารยประจาํในภาควิชาเศรษฐศาสตรมีจํานวนนอย  

 1.2 การเรียนการสอนขาดความหลากหลายทางดานวิชาการ 

 1.3 วันหยุดมีมากเกินไป 

2. ความคดิเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 2.1 จํานวนอาจารยมีจํานวนจํากัดและภาระงานอาจารยมีเยอะ 

 2.2 การเรยีนการสอน ขาดความหลากหลายทางดานวิชาการจากอาจารยพิเศษ 

 2.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีนอยเนื่องจากมีวันหยุดมากไป 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 3.1 มีการเพิ่มอาจารยในภาควิชามากขึ้น 

 3.2 จัดใหมอีาจารยพิเศษบรรยาย เชน วิชาการบัญชีการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร, แคลฯ เปนตน 

 3.3 ลดกิจกรรมและวันหยุดใหนอยลง 

 

สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

1. การประเมินจากผูที่สําเร็จการศกึษา 

 1.1 ภาระของอาจารยมีมากเกินไป 

 1.2. วันหยุดของนิสิตมมีากเกินไป 

 1.3 มีกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการศกึษามากเกินไป 

 1.4  นิสิตตอหองมีจํานวนมากไป 

2. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

 2.1 อาจารยมีจํานวนนอย มีผลกระทบตอการเรียนการสอน 

 2.2 นิสิตมีวันหยุดจํานวนมากที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

 2.3 นิสิตมีกิจกรรมอ่ืนๆ มากเกินไปซึ่งไมสัมพันธกับการเรียนการสอน 

 2.4 นิสิตตอหองมีจํานวนมาก ทําใหการมอบหมายงานมีนอย 

3. ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

3.1 ควรเพิ่มอาจารยในภาควชิาใหมากขึ้น 

3.2 ควรมีวันหยุดที่ไมเก่ียวกับการเรียนการสอนใหนอยลง 

3.3 ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

3.4 ควรลดจํานวนนิสิตในแตละหองใหเหมาะสม 
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สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 1. กระบวนการประเมิน 

1.1 มีกระบวนการประเมินอยางเปนระบบ โดยดูกระบวนการการบริหารหลักสูตรในแตละ

ขั้นตอน 

1.2 มีการตรวจสอบในการทํางานการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ 

1.3 มีการชี้แนะในการบริหารหลักสูตร 

1.4 มีการตรวจสอบวาไดนําขอเสนอแนะในแตละปมาปรับปรุงในปตอๆ ไป 

 2. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

  2.1 จํานวนอาจารยในภาควิชามีนอย 

  2.2 จํานวนนสิติในภาควิชาเศรษฐศาสตรมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับอาจารยในภาควิชา 

  2.3 การเรียนการสอนมีกิจกรรมและวันหยุดมากเกินไป 

 3. ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

3.1 ควรมีอาจารยพิเศษมาบรรยายเพื่อเพิ่มความหลายหลายทางวิชาการ 

3.2 ควรมีการวางแผนในการเพิ่มอาจารยในภาควิชาใหมากขึ้น 

3.3 ควรมีการลดจํานวนกิจกรรมที่ไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนใหนอยลง 

 4. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

  4.1  มีแผนในการเพิ่มวิชาที่ตรงกับความตองการของสังคมมากขึ้น 

4.2 มีการวางแผนในการเพิ่มอาจารยในภาควิชามากขึ้น 

4.3 มีแผนการในการลดกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนลง 

4.4 มีแผนในการพัฒนาอาจารยในดานวิชาการมากขึ้น 
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สรุปผลการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผาน ผาน ผาน ผาน 

องคประกอบที่ 2 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4.25 24.68 5 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 95 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่2   5  

องคประกอบที่ 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 4 4 4 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 4 4 4 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 4 5 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่3   4.33  

องคประกอบที่ 4 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 4 5 5 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 5 5 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 4 4.62 4.62 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่4   4.87  

องคประกอบที่ 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 4 4 4 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 4 4 4 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 4 4 4 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที ่5   4.25  

องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 4 4 4 บรรลุ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 

(13 ตัวบงชี้) 

  
4.49  
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 

ประกอบ

ที ่

คะแนน 

ผาน 

จํานวน

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 
ผาน/ไมผานการประเมิน 

หลักสูตรได/ 

ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6  

2   2.1 (5) 

2.2 (5) 

5 ดีมาก 

3 3 3.1 (4) 

3.2 (4) 

3.3 (5) 

  4.33 ดีมาก 

4 3 4.1 (5) 

4.2 (5) 

4.3 (4.62) 

  4.87 ดีมาก 

5 4 
5.1 (4) 

 

5.2 (4) 

5.3 (4) 

5.4 (5) 

 4.25 ดีมาก 

6 1  6.1 (4)  4 ด ี

รวม 13 7 4 2 5  

ผลการประเมิน 4.43 4.25 5 4.49 ดีมาก 
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ภาคนวก 1  

Common Data Set 
 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 32 รูป/คน  

2 จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 21 รูป/คน  

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 2591 คะแนน  

4 รอยละของบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมิน 65.63 รอยละ  

ตัวบงชี้ที ่2.2 (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑติที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 32 รูป/คน  

6 จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 30 รูป/คน  

7 รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 รอยละ  

8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

เทียบคะแนนเต็ม 5 

5 คะแนน  

ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงชี้ที ่4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 รูป/คน  

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน  

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 40 รอยละ  

49 คารอยของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (เทียบ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

5 คะแนน  

 ตัวบงชี้ที ่4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน  

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 รอยละ  

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน  

 ตัวบงชี้ที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

6 ชิ้น 

6 

1.20 

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ชิ้น 

 

 

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

1 ชิ้น 

1 

0.40 

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น  

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน - ชิ้น  
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ฐานขอมลู แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี ้

ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

61 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ชิ้น  

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู 

TCI กลุมที ่2 (0.60) 

- ชิ้น  

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

1 ชิ้น 

1 

0.60 

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีอ่ยู

ในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนอืจากฐานขอมลู

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)  

2 ชิ้น 

2 

1.60 

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

อยูในฐานขอมลูที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนอืจากฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

- ชิ้น  

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น  

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1 (0.80) 

- ชิ้น  

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

68 จํานวนผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น  

69 จํานวนผลงานวชิาการรบัใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว (1.00) 

- ชิ้น  

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ (1.00) 

- ชิ้น  

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน (1.00) 

- ชิ้น  

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 1 ชิ้น 1 

73 จํานวนหนังสือทีผ่านการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) - ชิ้น  

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแลวไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชากรแลว 

(1.00) 

- ชิ้น 

 

 

75 จํานวนหนังสือทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนาํมาขอรับการประเมนิตําแหนงทาง

วิชาการ (1.00) 

 ชิ้น  

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 11 น้ําหนัก 4.80 
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่

ผานสือ่อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

- ชิ้น  

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น  

79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60) - ชิ้น  

80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

- ชิ้น  

81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

(1.00) 

- ชิ้น  

82 ผลรวมน้ําหนักงานสรางสรรค - น้ําหนัก  

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค - น้ําหนัก  

 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ

อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ชิ้น  

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร - คน  

86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร - ชิ้น/คน  

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บณัฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

- คะแนน  

 

 


