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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1.  ข้อมูลท่ัวไป  
   คณะสังคมศาสตร์น้ันได้ก่อก าเนิดขึ้นต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2526 พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
จากเดิม 200 หน่วยกิต ให้คงเหลือเพียง 150 หน่วยกิต และปรับจาก 150 หน่วยกิต ให้เหลือ 140 หน่วยกิต 
ในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ทั้งน้ีเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยผู้ที่เป็นก าลังส าคัญในการก่อก าเนิดคณะสังคมศาสตร์ในขณะน้ันได้แก่ พระ
มหาส ารวม ปิยธมฺโม (ป.ธ.6, M.A.(Phil.) (เกษียณอายุแล้ว) 
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงของคณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดด าเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2533 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ.2526 (ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2516) จากน้ันก็ใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542 
(ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2538) ต่อมาได้ใช้หลักสูตร พ.ศ.2550 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2542) ต่อมาได้
ใช้หลักสูตรใหม่ล่าสุด พ.ศ.2555 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2550) ต่อมาได้ใช้หลักสูตรใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559 
(ปรับปรุงจากหลักสูตร 2558)   ด าเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมมีส านักงานต้ังอยู่ที่ ชั้น 2 มุข
ทางด้านตะวันออกของตึกเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพมหานคร หลังจากน้ัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2542 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ย้ายจากวัดมหาธาตุฯ 
ท่าพระจันทร์ ไป ต้ังอยู่ที่  83 วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางขุนนนท์ -ตลิ่ งชัน เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้ย้ายจากวัดศรีสุดารามวรวิหาร ไปต้ังอยู่ที่  79 
หมู่ที่ 1 ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 
จุดประสงค์ของการก่อตั้งภาควิชาเศรษฐาสตร์ 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ตลอดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักธรรม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคง   ด ารงตนอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีตามพระ
ธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้อุทิศตนและสามารถน าหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปประยุกต์ใช้ใน การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เพื่อช่วยพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1  ด้านการก ากับมาตรฐาน 
  ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ น าเสนอคณะสังคมศาสตร์และสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ.2555 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 5/2555 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
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2555 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว เมื่อวันที่  16 
มกราคม พ.ศ. 2556  
        ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการเรียนการ
สอนด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 และจะปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการประเมินหลักสูตรส าหรับทุกส่วนจัด
การศึกษาเพื่อใช้ด าเนินการประเมินหลักสูตรที่เปิดสอน 
  จากผลการด าเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านการก ากับมาตรฐานพบว่า มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบและมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 
  1.2 ด้านบัณฑิต 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และบุคลากรในภาควิชาฯ โดยพยายามสร้างระบบกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิในระดับสูง ๆ และส่งเสริมมีอาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น มีการสนับสนุนกลไกระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์  เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ เน้นย้ าให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพยายามที่จะสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรูปแบบ
และระบบกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต หรือนิสิตในระดับปริญญาตรี ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควบคู่กับหลักต าราในหนังสือที่เรียนภายในห้อง 
  จากผลการด าเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต พบว่า ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 
  1.3 ด้านนิสิต  
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได้ให้
ความส าคัญกับระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตใน
ภาควิชาฯ โดยพยายามส่งเสริมในด้านการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบรับสมัครนิสิต และระบบการส่งเสริมพัฒนานิสิต เน้นย้ าให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกัน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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  1.4  ด้านอาจารย์ 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร พัฒนาการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ มีอาจารย์ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการพัฒนาบุคลากร  
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนา
บุคลากร ให้มีความรู้ด้านการท าประกันคุณภาพ โดยการส่งเข้าอบรมและสัมมนาในโครงการต่าง ๆ และส่งเข้า
ไปศึกษาดูงานในสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อภาควิชาในการท าประกันฯ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก 
  1.5  ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดท า
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร พัฒนาการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลนิสิต  ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการเรียน
การสอนของอาจารย์ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ การเงิน และ
บัญชี  
  นอกจากน้ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ยังได้น า เอาเค ร่ืองมื อ ต่างๆ  ม าใช้ ในการพัฒ นาระบบงาน เช่ น  การจัดการความ รู้ (Knowledge 
Management) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
  ผลการด าเนินงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ด้านการบริหารและการจัดการ  
 มีการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์และรับรองการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
มุ่งเน้นให้มี คุณธรรม จริยธรรม คู่กับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ ว่า ศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
  1.6 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มีการจัดท า
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการตรวจของคณะกรรมการ  

 นอกจากน้ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
การจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีคณะสังคมศาสตร์ได้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย์ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ง 
 
 
2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ท้ังหมด 6 องค์ประกอบ) 
    2.1  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ   

 ผลคะแนนระดับดีมาก 4 องค์ประกอบ และผลคะแนนระดับดี 1 องค์ประกอบ  
    2.2  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในภาพรวมเท่ากับ 4.99 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
    2.3  จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง   

  จุดแข็ง 
  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในหลักสูตร 
  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมสาขาที่จัดการ
จัดการเรียนการสอน 

    3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาชนบทที่จัดโดยนิสิตทุกปีการศึกษา 
  4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชนซึ่งเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบอย่าง
เข้มแข็ง  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ให้มากยิ่งขึ้น 
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลศิษย์เก่ามาใช้

ในการบริหาร 
๓. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรจัดทุนสนับสนุนโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท ของนิสิตชั้นปีที่ 

4 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต 
    2.4  จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงในการพัฒนาหลักสูตรยังด าเนินการอย่างไม่เป็นระบบ 
 2. การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ด้านการเผยแพร่ และตีพิมพ์ยังน้อยเกินไป 
 3. ระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก ยังไม่เห็น

เป็นรูปธรรมชัดเจน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นยังขาดระบบการติดตามการด าเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือ 
รวมถึงการประเมินผลส าเร็จจากเครือข่ายความร่วมมือ 
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   แนวทางการปรับปรุง  

  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรเชิญประชาคมในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเชิญให้เข้าร่วมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 
  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
  3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ควรมีระบบและกลไกการติดตามการด าเนินงานภายใต้บันทึกความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก รวมถึงการประเมินผลส าเร็จจากเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การก าหนดงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมให้มั่นใจว่า
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นเอกสารที่  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2562) 

การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ 6 องค์ประก อบ 14 ตัวบ่งชี้ ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส่วนจัดการศึกษาในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
พิจารณาว่าการด าเนินการได้มีการวางแผนไว้หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนอย่างไร มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานหรือไม่ โดยเขียนเป็นความบรรยายแยกเป็นองค์ประกอบที่ละตัวบงชี้ จากน้ันก็ประเมินตนเองว่าผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับใด และมีหลักฐานอ้างอิงซึ่งไม่สามารถจะบรรจุอยู่ในรายงานสรุปผลประเมินตนเอง
ได้ แต่จะจัดท าเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยขอใช้อ้างอิงเป็นเอกสารหลักฐานประกอบ  ตลอดถึง
เอกสารบางอย่างได้ท าการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการเข้าตรวจของ
คณะกรรมการ และง่ายต่อการเข้าดูของนิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ท าการอัพโหลดเข้าไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว 
 

 

 

 

         

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ 
 1) รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25501851100348   

ภาษาไทย  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics 

 2) ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ: 
  ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อย่อ : ศ.บ. 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Econ.  
 

1.2 คณะต้นสังกัดและสถำนท่ีเปิดสอน 
 1) คณะต้นสังกัด 
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2) สถำนท่ีเปิดสอน  
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ที่อยู่ : 79 หมู่ 1  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

1.3 ปรัชญำ ควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1) ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
แนวคิด “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตร์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ของ
ประเทศต่อไป 
 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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- เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม และปัญหาการว่างงาน 

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 

- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตอาสาสังคมโดยยึดหลักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไป
ประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 
1.4 อำจำรย์ 
 1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตำม มคอ.2 

ที ่ ช่ือ-ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/สำขำวิชำ 
คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีที่
ส ำเร็จ 

1 
พระครูปุรมิานุรักษ์,รศ.
ดร. 

รอง 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

Ph.D (Economics) 
M.A. (Economics) 
B.A. (Economics) 

Magadh University India 
Poona University India 
Poona University India 

2533 
2529 
2527 

2 
พระคมสัน  ตเมธโส 
ผศ. 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ศ .ม . (เศ ร ษฐศาสต ร์
ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2554 
 

2552 

3 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

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 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ม. เกริก 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2547 
2539 

5 ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
ส าหรับผูบ้รหิาร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
 

ม.นอร์ทกรุงเทพ 
ม. นเรศวร 
 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2561 
2551 

 
2549 

 

หมำยเหตุ : เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ที่ส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกระดับ  
 
 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 3 
 

2) อำจำรย์ผู้สอน 
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย 
วุฒิการศึกษา - ศิลปะศาสตร์ สาขาปรัชญา,  Meerut University, 2522. 

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (พธ.บ.), ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์พิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐวัฒนธรรม) คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องต้น  ปีการศึกษา 1/2561  

2. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2561 
3. เศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ปีการศึกษา 1/2561 
4. สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ปีการศึกษา 1/2561 
5. วัฒนธรรมไทย  ปีการศึกษา 2/2561 
6. พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2/2561 
7. เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหำสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผิดเผือด) ดร. 
วุฒิการศึกษา - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), ม.ธรรมศาสตร์, 2550. 

- พธบ. (ปรัชญา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวิชาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561 

2. มนุษย์กับสังคม ปีการศึกษา 2/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สังวรวรรณ์ 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Scienec), Magadh University, India. 2555. 

- M.A. (Anthropology), Poona University, India. 2522. 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2520. 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561  

2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 1/2561 
3. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
วุฒิการศึกษา - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2550. 

- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 101-102) ปีการศึกษา 1/2561  

2.บาลีเสริม (SP 107-109) ปีการศึกษา 1/2561 
3. ศาสนาทั่วไป  ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล อำจำรย์ ดำวเหนือ บุตรสีทำ 
วุฒิการศึกษา - ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2557. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร  
รายวิชาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ปีการศึกษา 1/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหำชำติชำย ปญฺญำวชิโร (พุ่มจันทร์) 
วุฒิการศึกษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2552. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปีการศึกษา 1/2561  
2. แต่งแปลบาลี  ปีการศึกษา 1/2561 
3. พระอภิธรรมปิฎก ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล อำจำรย์เดชอุดม แสวงบุญ 
วุฒิการศึกษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห์), ม.ธรรมศาสตร์, 2554. 

- นบ. (นิติศาสตร์), ม.รามค าแหง, 2555. 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.รามค าแหง, 2550. 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร 

รายวิชาที่สอน 1. บาลีเสริม (SP 103) ปีการศึกษา 1/2561  
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คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหำบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551 

- ศศ.ม. (การจัดการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541. 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. การต่อต้านการทุจริต ปีการศึกษา 1/2561  

2. อาเซียนศึกษา  ปีการศึกษา 2/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
วุฒิการศึกษา - 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. 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล รศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Politics), Poona University, India. 2526 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2523 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561 

2. ภาษาอังกฤษชั้นสูง ปีการศึกษา 2/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ชวัชชัย ไชยสำ 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2521 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. คณิตศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561  
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คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล อำจำรย์วินัย มีมำก 
วุฒิการศึกษา - พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระครูปริยัติกิตติธ ำรง รศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Political Science), Marathwada University, India. 2536 

- M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1.เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 1/2561  

2. การเมืองการปกครองของไทย  ปีการศึกษา 2/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกำทอง 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Sociology), Dr.B.A.Marathwada University, India. 2539 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2533 
- พธ.บ. (สังคมศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2529 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 1/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ดร.เอนก ใยอินทร์ 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มจร 
รายวิชาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 ปีการศึกษา 1/2561 
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย ปีการศึกษา 1/2561 
4. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Sociology), Panjab University, India. 2541 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2539 
- พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. การต่อต้านการทุจริต ปีการศึกษา 1/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมำ 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553  
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. การเมืองการปกครองของไทย ปีการศึกษา 2/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. ธรรมนิเทศ  ปีการศึกษา 2/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระมหำสุนันท์ สุนนฺโท ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  ปีการศึกษา 1/2561  

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 5  ปีการศึกษา 1/2561 
3. ธรรมะภาคปฏิบัติ 6  ปีการศึกษา 2/2561 
4. พระวินัยปิฎก   ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

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

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  ปีการศึกษา 1/2561 

2. พระวินัยปิฎก   ปีการศึกษา 1/2561 
3. ภาษากับการสื่อสาร  ปีการศึกษา 2/2561 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ผศ.ส ำรำญ อ่ิมจิตต์ 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Phil) 

- M.A. (Phil) 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์พิเศษ 
รายวิชาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 1/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล ดร.เดชำ กัปโก 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 9 
 

- M.A. (Sociology), University of Poona, India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ า 
รายวิชาที่สอน 1. วรรณคดีบาลี  ปีการศึกษา 1/2561 

2. การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล อำจำรย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวิชาที่สอน 1. กฎหมายทั่วไป ปีการศึกษา 1/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ช่ือ/ฉำยำ/นำมสกุล อำจำรย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ม.รามค าแหง, 2556 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สถานะของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวิชาที่สอน 1. กฎหมายทั่วไป ปีการศึกษา 1/2561 
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน  สาขาตรง        สาขาสัมพันธ์        สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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1.5 สรุปผลรำยวิชำท่ีเปิดสอนทุกช้ันปีและทุกภำคกำรศึกษำ 
 

      1) นิสิตช้ันปีท่ี 1 

รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศกึษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

000 158 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

1/2561     1 4 7      
12 12 

000 151 
ธรรมะภาคปฏบิัติ 1 

1/2561          12   
12 12 

000 102 กฎหมายทั่วไป 1/2561  2 3 2 3 1       11 11 

000 147 
พระไตรปฎิกศึกษา* 

1/2561     2 5 5      
12 12 

000 107 เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1/2561          12   
12 12 

000 116 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

1/2561  8   3        
11 11 

000 104 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1/2561  2 6 1   2      
11 11 

000 139 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

1/2561 1 1 7 1 1        
11 11 

000 210 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

2/2561 4 7           
11 11 

000 117 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

2/2561 3 5    3       
11 11 

000 148 
พระวินัยปิฎก* 

2/2561      4 7      
11 11 

000 211 
วัฒนธรรมไทย 

2/2561   1 1 5 1 3      
11 11 

000 109 
ศาสนาทั่วไป 

2/2561   1  10        
11 11 

000 151 
ธรรมะภาคปฏบิัติ 1 

1/2561 2 4 5          
11 11 
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 2) นิสิตช้ันปีท่ี 2 
 

รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

000 145 
วรรณคดีบาล ี

1/2561   2 10 2  7      21 21 

000 260 การปกครอง
คณะสงฆ์ไทย 

1/2561    5 3 13       21 21 

404 305 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์

1/2561 5 7 7 1 1        21 21 

000 242 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ฯ 

1/2561  3 7 2 7 2       21 21 

000 259 
เทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1/2561 
  2 2 6 5 1 5     21 21 

000 145 บาลีไวยากรณ์ 1/2561  1 6 3 11        21 21 

000 253 
ธรรมะภาคปฏบิัติ 3 

1/2561          21   21 21 

000 101 
มนุษย์กับสังคม 

2/2561    3 6 9 2      20 20 

000 114 
ภาษากับการสื่อสาร 

2/2561    7 5 7 1      20 20 

000 146 
แต่งแปลบาล ี

2/2561  2 12 6         20 20 

000 150 
พระอภิธรรมปฎิก 

2/2561    6 7 5 2      20 20 

000 254 
ธรรมะภาคปฏบิัติ 4 

2/2561          20   20 20 

000 261 ธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ 

2/2561  3 10 3 3 1       20 20 

000 262 
ธรรมนิเทศ 

2/2561 20            20 20 
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รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

404 306 
ป ร ะ วั ติ แ น ว คิ ด ท า ง
เศรษฐศาสตร์ 

2/2561 
3 5 8 4         20 20 

000 254 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 

2/2561 7 5 4          20 20 

 
  3) นิสิตช้ันปีที่ 3 
 

รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

404 316 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
และอินทิกรัล 

1/2561 
5 4 3 2 2        16 16 

404 301 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เบื้องต้น 

1/2561 
3 3 4 5 1        16 16 

000 355 
ธรรมภาคปฏิบัติ 5 

1/2561          16   16 16 

404 314 
เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร 

1/2561 
3 4 5 4         16 16 

404 422 
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ 

1/2561 3 7 4 2         16 16 

404 302 
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เบื้องต้น 

1/2561 
11 3  2         16 16 

4 0 4  3 0 5 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 

1/2561 8 5 3          16 16 
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รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

4 0 4  3 1 3 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

1/2561 5 10 1            

404 304 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 

2/2561 9 5 2          16 16 

40 4  3 06  ป ร ะ วั ติ
แ น ว คิ ด ท า ง
เศรษฐศาสตร์ 

2/2561 
7 2 3 4         16 16 

404 318 
เศ ร ษ ฐศาส ตร์ ก าร
พัฒนา 

2/2561 
7 4 4 1         16 16 

404 328 
ก า ร บั ญ ชี ก า ร เ งิ น
ส า ห รั บ นั ก
เศรษฐศาสตร์ 

2/2561 

7 6 2 1         16 16 

000 356 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 

2/2561          16   16 16 

 
4) นิสิตช้ันปีที่ 4 

รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

404 410 สถิติส าหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 

1/2561 6 1 1  2 1       11 11 

404 411 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
ทรัพยากรฯ 

1/2561 
3 6 2          11 11 

404 319 
เศรษฐกิจประเทศไทย 

1/2561 2 1 3 5         11 11 
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รหัส/ 
ช่ือรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ่

ำน
 

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

4 0 4  3 0 7 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

1/2561 1 3 2 2 3        11 11 

404 409 
ระเบี ยบวิธีวิ จัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

1/2561 
3 1 1 2 1        10 10 

404 419 เศรษฐกิจ
ประเทศไทย 

1/2561 2 1 3 5         11 11 

404 410 สถิติส าหรับ
นักเศรษบศาสตร์ 

1/2561 6 1 1 2 1        11 11 

404 315 เศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซี่ยน 

1/2561 8 1 2          11 11 

404 421 
เศ ร ษ ฐ ศาส ต ร์ ก าร
พัฒนาชนบท 

2/2561 
9            9 9 

404 420 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

2/2561 
4 2 3          9 9 

404 408 
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

2/2561 
 3 6          9 9 

4 0 4  3 0 3 
เศ ร ษ ฐ ศาส ต ร์ ก าร
จัดการโลจิสติก 

2/2561 
1 2 3 3         9 9 

4 0 4  3 3 4 
เศรษฐศาสตร์การเมือง 

2/2561 2 5 2          9 9 
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1.6 กำรวิเครำะห์รำยวิชำท่ีมีผลกำรเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส/ ช่ือรำยวิชำ 
ภำค/ ปี

กำรศกึษำ 
ควำมผิดปกต ิ กำรตรวจสอบ 

เหตทุีท่ ำให้
ผิดปกต ิ

มำตรกำรแกไ้ข 

404 443 
การพัฒนาชนบทไทย 

2/2561 เกรดกระจุกตัวอยู่ที่ 
เกรด A และ B เป็น
ส่วนใหญ่  

ผลการเรียน
ของนิสิต 

เป็ น วิ ช าที่ ใ ห้
นิ สิ ต ล ง พื้ น ที่
ปฏิบัติการลงมือ
ท ากิจกรรมกับ
ชุมชน 

ให้ มี ก าร วั ด ผ ล 
ตาม เกณ ฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยและ
ค วาม เห็ น ข อ ง
คณะกรรมการฯ 

 
1.7 รำยวิชำท่ีสอนเนื้อหำไม่ครบ 
 

รหัส/ช่ือรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ ช้ันปี 
- - - 

 
1.8 คุณภำพกำรสอน 
      1) รำยวิชำท่ีมีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน 
 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 

ผลกำร
ประเมิน
โดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 

มี ไม่มี 
404 302 
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

1/2561  

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงให้นิสิต
ได้ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ
นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 

404 314 
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร 

1/2561  

 ออกแบบการเรียนการสอนให้มีการสัมผัสกับ
การเงินการธนาคารจริง เช่น การศึกษาดูงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ 

404 328 
การบัญชีการเงินส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

1/2561  

 ปรับทักษะการบัญชีขั้นพื้นฐานก่อนเข้าเรียน โดย
การอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม 

404 303 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

2/2561  
 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ

นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 
404 304 2/2561   เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมให้กับ
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เศรษฐศาสตร์มหภาค นิสิตที่มีความด้อยเชิงตัวเลข 
404 421 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ชนบท 

2/2561  

 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาชนบท และเน้นการ
ออก แบ บ การลงพื้ นที่ จ ริ ง  จัดท า โค รงการ
เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ในบริบทค าว่า 
“บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน” 

  
 2) กำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม 
 ด้ำนเนื้อหำวิชำ  มีการแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเน้ือหารายวิชา แผนการ
สอน การประเมินผล และหนังสือการอ่านประกอบรายวิชา และหนังสืออ่านเสริม จัดล าดับเน้ือหาเป็นไปอย่างมี
ระบบและขั้นตอนอย่างชัดเจน นิสิตสามารถน าความ รู้ที่ ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เหมาะสมและหลายหลายท าให้
นิสิตเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย ส่งเสริมนิสิตคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล  ชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เปิด
โอกาสให้นิสิตได้เสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศในเรียนแบบมีส่วนร่วม 
มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท เพื่อน าความรู้เชิงทฤษฎีที่
ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์และทดลองใช้กับสถานที่ พื้นที่ และบุคคลจริง พร้อมทั้งทดลองวิธีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเมื่อปัญหาขึ้น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลจากการเรียนรู้ 
 ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของอำจำรย์ อาจารย์ผู้สอนมีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต่อนิสิต 
อดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนิสิตในขณะท าการเรียนการสอน มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และตรงต่อ
เวลา พร้อมอุทิศตอนให้กับการสอนเต็มที่ 
 
 3) ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน 

มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ 

แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 

คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 

มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
การบริการวิชาการ โดยสอดแทรกหลัก
ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ทั้ ง
ทฤษฎีและการลงมือปฏิบั ติจริงทุก ๆ 
สัปดาห์ 

ความรู้ มีการใช้วิธีก ารสอนที่ หลากหลาย แต่การ
ประเมินด้านความรู้ส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัยและอัตตนัย โดยมีการคณะกรรมการ

- ค ว ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า รป ระ เมิ น ผ ล
หลากหลายวิธี 
- พั ฒ น า ก า ร จั ด เก็ บ ข้ อ ส อ บ ให้ มี
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ 

แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 

กลั่นกรองข้อสอบของคณะ เพื่อให้มีข้อสอบที่มี
คุณภาพ  

ประสิทธิภาพ 
- อบรมคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ 
เรื่องการส่งข้อสอบ การเก็บข้อสอบ และ
การจัดเก็บคลังข้อสอบที่ปลอดภัย 

ทั ก ษ ะ ท า ง

ปัญญา 

มีการฝึกทักษะทางปัญญาให้กับนิสิตในการ
จัดก ารเรียนการสอนทั้ งภ าคท ฤษฎี แล ะ
ภาคปฏิบั ติ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น 
น าเสนองานหน้าชั้นเรียนและมีการชักถาม
ปัญหาห รือข้อที่สงสัยกันขึ้นเวลาน้ัน ออก
ภาคสนามจัดท าโครงการเศรษฐศาสตร์อาสา
พัฒนาชนบท โดยการน าทฤษฎีและหลักการที่
ศึกษาในชั้นเรียนไปทดลองใช้จริงกับชุมชนและ
สามารถตอบค าถามของคนในชุมชนได้ 

ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการสอนให้มีความ
หลากหลาย โดยการสะท้อนแนวคิด และ
เน้นการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์เสมือนจริงโดยให้อาจารย์และ
นิสิตร่วมกันระดมความคิดในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่ได้ใช้ทักษะทางปัญญา
ในการทดลองแก้ไขและรับมือสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงได้ 

ทั ก ษ ะ
ความ สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

มีการฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะการจัดท าโครงการเศรษฐศาสตร์
อาสาพัฒนาชนบท เป็นการลงพื้นที่ภาคสนาม
จ ริงให้ นิ สิ ต ไ ด้แ สดงออก  โดยการ ติด ต่ อ
ประสานงานผู้น าชุมชนและชาวบ้าน บรรยาย
ธรรมะให้กับผู้สู งอายุ และกิจกรรมธรรมะ
หรรษาให้กับเด็กนักเรียน อย่างไรก็ตามยังมี
นิสิตส่วนหน่ึงที่ยังขาดความกล้าที่จะแสดงออก 
ทั้งน้ีอาจจะมีความไม่มั่นใจในการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย 

จัดการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้แสดงออก และกระ ตุ้นให้ นิสิ ต ไ ด้
แสดงออกทั้งทางความคิดและการลงมือ
ท าจริง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือการจัดท ากรณีศึกษาภายในชั้นเรียน
ในรายวิชาน้ันๆ 

ทั ก ษะก าร คิ ด

วิ เค ร า ะ ห์ เชิ ง

ตั ว เ ล ข  ก า ร

สื่อสารและการ

ใช้ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

นิสิตมีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น วิชาสถิติ
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีการน าตัวเลข
ไปวิเคราะห์ค านวณและท านายสถานการณ์
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่ง
รายงานทางอีเมล และน าเสนองานกลุ่มจาก
การตัดต่อ VDO ผ่านเฟสบุ๊คออนไลน์ และยูทู
ปออนไลน์ อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาส าหรับ

- ควรมีการอบรมนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานเชิง
ตัวเลขก่อนเข้าศึกษา 
- ควรป รับป รุงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ดี และ

เชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลกได้ดี เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ 

แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 

นิสิตบรรพชิตที่ ไม่มีพื้นฐานการค านวนเชิง
ตัวเลขจ านวนมาก เน่ืองจากมีการเทียบวุฒิทาง
เปรียญธรรมเข้ามาศึกษาต่อ 
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บทท่ี 2 
ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรท่ีก ำหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์กำรประเมินระดับปริญญำตรี 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัด
การศึกษา โดยไม่ได้ไปรับผิดชอบหลักสูตรอื่นเกินกว่า 1 หลักสูตร ตามที่ สกอ. ก าหนดไว้ โดยมีปรากฏหลักฐานใน
เล่ม มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 5 รูป/คน ดังน้ี 
 

เกณฑ์กำรประเมินท่ี 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 

ที ่ ช่ือ-ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/
สำขำวิชำ 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่

ส ำเร็จ 
วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มท ำงำน 

1 
พระครูปุรมิานุรักษ์,รศ.
ดร. 

รอง 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

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 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ศ .ม . (เศ ร ษฐศาสต ร์
ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ม . ม ห าจุฬ าล งกรณ ราช
วิทยาลัย 

2554 
 

2552 

1 พ.ค. 2555 

3 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

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 า จุฬ าล ง ก ร ณ ร าช
วิทยาลัย 

 
2543 

 
2543 

 
2538 

 

2535 

1  พ.ย.  2549 

4 นายพลวัฒน์ ชุมสุข 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ม. เกริก 
ม . ม ห าจุฬ าล งกรณ ราช
วิทยาลัย 

2547 
 

2539 

1 ม.ค. 2549 
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ที ่ ช่ือ-ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/
สำขำวิชำ 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่

ส ำเร็จ 
วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มท ำงำน 

5 ดร.เดช  ชูจันอัด 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
ส าหรับผูบ้รหิาร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ม.นอร์ทกรุงเทพ 
ม. นเรศวร 
ม . ม ห าจุฬ าล งกรณ ราช
วิทยาลัย 

2561 
2551 
2549 

1 พ.ค. 2552 

 

 
 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/

หลักฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.1-1 แฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 รูป/คน 
1.1-2 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
1.1-3 บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
1.1-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 719/2559 เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุการท างานอยู่ปฏิบัติงานต่อ

คณะสังคมศาสตร์ (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร.) 
1.1-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 184/2556 เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง วิชาการ (พระคมสัน ฐิตเมธโส/เจริญวงค์ และ ผศ.เดช  ชูจันอัด) 
1.1.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 418/2550 เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง วิชาการ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.1.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 70/2550 เรื่อง การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง วิชาการ (ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข) 
1.1.8 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 134/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
1.1.9 ตารางสอนที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอนในปีการศึกษา 

2561 
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เกณฑ์กำรประเมินท่ี 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต ำแหนง่ 
ทำงวิชำกำร 

สำขำตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำที่

เปิดสอน 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
5 ปีย้อนหลัง 

1 พระครูปุริมานุ
รักษ์, ดร. 

- Ph.D. in Economics     
- M.A. in Economics 
(A grade)  
- B.A. in  Economics 
(1st class) 

รองศาสตราจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" 
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

2 พระคมสัน ฐิต
เมธโส 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงำน บทความวิชาการเรื่อง "การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ในเทศกาลท่ีมีการเฉลิมฉลอง"  
ปีที่พิมพ์ 2019:  
แหล่งที่ตีพิมพ์  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 
พฤษภาคม 2562. 
 
ชื่อผลงำน บทความวิชาการเรื่อง “"Buddhism 
and Hidden Economy Distribution".  
ปีที่พิมพ์2018 
แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์  Contributed to The 1st 
International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. 

3 ดร.ภัทรพล  ใจ
เย็น 

- Ph.D. (Economics) 
- M.A. (Political 
Science) 
- M.A. (Economics) 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงำน  บทความวิชาการเรื่อง "Resource 
Management Based on Buddhist 
Approach According to Government 
Administration in Thailand 4.0 Era". 
ปีที่พิมพ์ 2018. 
แ ห ล่ ง ที่ ตี พิ ม พ์  International Journal of 
Managment and Economics. Vol. I No.25 
September-2018. 
 
ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วย
หลักอริยสัจ 4".  
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

4 นายพลวัฒน์ ชุม
สุข 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงำน บทความวิจัยเรื่อง "การป้องกันและ
กา รแก้ ไข ปั ญห าจากกา รด่ืม เครื่อ ง ด่ื ม ท่ี มี

http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต ำแหนง่ 
ทำงวิชำกำร 

สำขำตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำที่

เปิดสอน 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
5 ปีย้อนหลัง 

แอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์".  
ปีที่พิมพ์ 2561. 
แหล่งที่ตีพิ มพ์  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน  
 
ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วย
หลักอริยสัจ 4".  
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

5 นายเดช ชูจันอัด - ปร.ด. (การจัดการ) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 
  ส าหรับผู้บริหาร) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" 
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์  รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.2-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. [ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ]) 
1.2-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.2-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข) 
1.2-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.เดช ชูจันอัด) 
1.2-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 
1.2-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 131/2554 เรื่อง แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร.) 
1.2-7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.2-8 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข) 
1.2-9 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด) 
1.2-10 หนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2558) 
1.2-11 หนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (2559) 
1.2-12 หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค (2555) 
1.2-13 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

อาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2557) 
1.2-14 บทความเรื่อง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด“หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2559) 
1.2-15 เอกสารประกอบการสอน ของ พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.ภัทร

พล ใจเย็น,ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (2560) 
1.2-16 งานวิจัยของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน

จังหวัดราชบุรี” 
1.2-17 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง” 
1.2-18 บทความวิจัย ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม

ในจังหวัดราชบุรี” 
1.2-19 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
1.2-20 งานวิจัยของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง “รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

คนชาวอีสาน”. (2557) 
1.2-21 หนังสือของพระครูปุริมานุรักษ์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (2557) 
1.2-22 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโสเร่ือง “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ หลักการสร้างฐานะเพื่อ

ความสุขในปัจจุบันและภายภาคหน้า”. (2558) 
1.2-23 บทความวิชาการ ของผศ.พลวัฒน์ ชมุสุข เรื่อง “เศรษฐศาสตร์การบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 
1.2-24 บทความวิชาการ ของผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธว่าด้วยปัจจัยการผลิต การ

บริโภค”. (2558) 
1.2-25 เอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. 

(2558) 
1.2-26 หนังสือของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. (2558) 
1.2-27 บทความวิชาการของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
1.2-28 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” 

(2559) 
1.2-29 บทความวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 
1.2-30 บทความวิชาการ ของผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ์ แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์

พม่า” (2560) 
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.2-31 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” 
(2560) 

1.2-32 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน
จังหวัดราชบุรี” (2560) 

1.2-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (2560) 
1.2-34 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในมุมมองของโทณ

ปากสูตร” (2560) 
1.2-35 บทความวิชาการของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง  “ Development of Marathwada: 

Opportunities and Challenes” (2560) 
1.2-36 บทความวิจัย ของผศ.ดรภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

วิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อแดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 
1.2-37 บทความวิชาการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่

ซ่อนเร้น” (2560) 
1.2-38 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้าง

สวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย” (2560) 
1.2-39 บทความวิชาการการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม: การวิเคราะห์

นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย” 

1.2-40 บทความนานาชาติ  ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง Relations between Human and 
Environment 

1.2-41 บทความวิชาการเร่ือ ง ของ พระคมสัน  ฐิตเม ธโส  เร่ือง “"Buddhism and Hidden 
Economy Distribution". Contributed to The 1st International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. 

1.2-42 บทความวิชาการเร่ือง  ของ พระคมสัน ฐิ ต เม ธโส  เร่ือง “"การพัฒนากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง". รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่  3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-43 บทความวิจัยเร่ือง ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง "การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์". วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561. 

1.2-44 บทความวิชาการเรื่อง วิจัย ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา

http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
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ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

ความจนด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU 
Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-45 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "Resource Management Based on 
Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 
Era". International Journal of Managment and Economics. Vol. I No.25 
September-2018. 

1.2-46 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจน
ด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-47 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระครูปริมานุรักษ์ รศ.ดร."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-48 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.เดช ชู จันอัด."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-49 งานวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ความมั่นคงของชุมชน” 

1.2-50 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส. เร่ืองการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระ
นักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1.2-51 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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เกณฑ์กำรประเมินท่ี 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
 

ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต ำแหนง่ 
ทำงวิชำกำร 

สำขำตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำ

ที่เปิดสอน 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
5 ปีย้อนหลัง 

1 พระครูปุริมานุรักษ์, 

ดร. 

- Ph.D. in Economics     
- M.A. in Economics 
(A grade)  
- B.A. in  Economics 
(1st class) 

ร อ ง
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" 
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

2 พระคมสัน ฐิตเมธโส - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงำน บทความวิชาการเรื่อง "การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงในเทศกาลท่ีมีการเฉลิมฉลอง"  
ปีที่พิมพ์ 2019:  
แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 
15 พฤษภาคม 2562. 
 
ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
“ "Buddhism and Hidden Economy 
Distribution".  
ปีที่พิมพ์2018 
แห ล่งที่ ตี พิ มพ์  Contributed to The 1st 
International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. 

3 ดร.ภัทรพล  ใจเย็น - Ph.D. (Economics) 
- M.A. (Political 
Science) 
- M.A. (Economics) 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงำน บทความวิชาการเรื่อง "Resource 
Management Based on Buddhist 
Approach According to Government 
Administration in Thailand 4.0 Era". 
ปีที่พิมพ์ 2018. 
แห ล่งที่ ตีพิ มพ์  International Journal of 
Managment and Economics. Vol. I 
No.25 September-2018. 
 
ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วย
หลักอริยสัจ 4".  
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

4 นายพลวัฒน์ ชุมสุข - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ผู้ช่วย  สาขาตรง ชื่อผลงำน บทความวิจัยเรื่อง "การป้องกันและ

http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต ำแหนง่ 
ทำงวิชำกำร 

สำขำตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำ

ที่เปิดสอน 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
5 ปีย้อนหลัง 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ศาสตราจารย์  สาขาสัมพันธ์ การแก้ ไขปัญหาจากการด่ืมเครื่อง ด่ืมท่ี มี
แอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์".  
ปีที่พิมพ์ 2561. 
แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน  
 
ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจนด้วย
หลักอริยสัจ 4".  
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

5 ดร.เดช ชูจันอัด - ปร.ด. (การจัดการ) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 
  ส าหรับผู้บริหาร) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

ชื่ อ ผ ล ง ำ น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" 
ปีที่พิมพ์ 2562. 
แหล่งที่ตีพิมพ์ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ ง ท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.3-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. [ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ]) 
1.3-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.3-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข) 
1.3-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.เดช ชูจันอัด) 
1.3-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 
1.3-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 131/2554 เรื่อง แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ (พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร.) 
1.3-7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.3-8 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข) 
1.3-9 ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด) 
1.3-10 หนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (2558) 
1.3-11 หนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (2559) 
1.3-12 หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค (2555) 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.3-13 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2557) 

1.3-14 บทความเรื่อง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด“หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2559) 

1.3-15 เอกสารประกอบการสอน ของ พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.ภัทร
พล ใจเย็น,ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (2560) 

1.3-16 งานวิจัยของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน
จังหวัดราชบุรี” 

1.3-17 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.3-18 บทความวิจัย ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรม
ในจังหวัดราชบุรี” 

1.3-19 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
1.3-20 งานวิจัยของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง “รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

คนชาวอีสาน”. (2557) 
1.3-21 หนังสือของพระครูปุริมานุรักษ์ เร่ือง เศรษฐศาสตร์จุลภาค (2557) 
1.3-22 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโสเร่ือง “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ หลักการสร้างฐานะเพื่อ

ความสุขในปัจจุบันและภายภาคหน้า”. (2558) 
1.3-23 บทความวิชาการ ของผศ.พลวัฒน์ ชมุสุข เรื่อง “เศรษฐศาสตร์การบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 
1.3-24 บทความวิชาการ ของผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง “เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธว่าด้วยปัจจัยการผลิต การ

บริโภค”. (2558) 
1.3-25 เอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. 

(2558) 
1.3-26 หนังสือของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. (2558) 
1.3-27 บทความวิชาการของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
1.3-28 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” 

(2559) 
1.3-29 บทความวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “รูปแบบการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 
1.3-30 บทความวิชาการ ของผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ์ แนวทางการปฏิรูปองค์กรสงฆ์
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

พม่า” (2560) 
1.3-31 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” 

(2560) 
1.3-32 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การลดต้นทุนการปลูกข้าวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน

จังหวัดราชบุรี” (2560) 
1.3-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (2560) 
1.3-34 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชน์ในมุมมองของโทณ

ปากสูตร” (2560) 
1.3-35 บทความ วิช าการของ ผศ .พลวัฒ น์  ชุ ม สุ ข  เร่ือ ง “Development of Marathwada: 

Opportunities and Challenes” (2560) 
1.3-36 บทความวิจัย ของผศ.ดรภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

วิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อแดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 
1.3-37 บทความวิชาการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่

ซ่อนเร้น” (2560) 
1.3-38 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้าง

สวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย” (2560) 
1.3-39 บทความวิชาการการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม: การวิเคราะห์

นโยบาย ความคุ้มค่า และผลกระทบของนโยบายด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย” 

1.3-40 บทความนานาชาติ  ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง Relations between Human and 
Environment 

1.3-41 บทความวิชาการเร่ือ ง ของ พระคมสัน  ฐิตเม ธโส  เร่ือง “"Buddhism and Hidden 
Economy Distribution". Contributed to The 1st International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. 

1.3-42 บทความวิชาการเร่ือง  ของ พระคมสัน ฐิ ต เม ธโส  เร่ือง “"การพัฒนากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง". รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่  3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.3-43 บทความวิจัยเร่ือง ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง "การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์". วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561. 

http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.3-44 บทความวิชาการเรื่อง วิจัย ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
ความจนด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU 
Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.3-45 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "Resource Management Based on 
Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 
Era". International Journal of Managment and Economics. Vol. I No.25 
September-2018. 

1.3-46 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจน
ด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.3-47 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระครูปริมานุรักษ์ รศ.ดร."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.3-48 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.เดช ชู จันอัด."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.3-49 งานวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ความมั่นคงของชุมชน” 

1.3-50 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส. เร่ืองการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระ
นักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1.3-51 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
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เกณฑ์กำรประเมินท่ี 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่ เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนรายละเอียด 

 
 

ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

1 ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย - ศิลปะศาสตร์ สาขาปรัชญา
,  Meerut University, 
2522. 
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา (พธ.บ.), 
ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1. ปรัชญาเบ้ืองต้น ปีการศึกษา 
1/2561 
2 . เท ศ ก าล แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม
พระพุทธศาสนาปีการ ศึกษ า 
1/2561 
3. เศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
ปีการศึกษา 1/2561 
4. สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธปีการศึกษา 1/2561 
5. วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 
2/2561 
6. พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิ จ ปีการศึกษา 
2/2561 
7. เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

2 พร ะ มห าสุ เท พ 
สุปณฺฑิโต ดร.(ผิด
เผือด) 

- พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), 
ม.ธรรมศาสตร์, 2550. 
- พธบ. (ปรัชญา), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2544. 

อาจารย์ 1. ปรัชญาเบ้ืองต้นปีการศึกษา 
1/2561  
2. มนุษย์กับสังคมปีการศึกษา 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

3 ผศ.ดร .ณั ฐพ งษ์ 
สังวรวรรณ์ 

- Ph.D. (Social Scienec), 
Magadh University, 
India. 2555. 
- M.A. (Anthropology), 
Poona University, India. 
2522. 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 2520. 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1 . ภ าษ าอั ง ก ฤษ เบ้ือ งต้ น  ปี
การศึกษา 1/2561 
2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 1/2561 
3 .  ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ชั้ น สู ง  ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

4 ผศ.ดร.ผดุง วรรณ
ทอง 

- ปร.ด. (การจัดการ) ม.นอร์
ทกรุงเทพ 
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 2550. 
- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
2546. 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1. บาลีเสริม (SP 101-102)ปี
การศึกษา 1/2561 
2.บาลีเสริม (SP 107-109)ปี
การศึกษา 1/2561 
3. ศาสนาท่ัวไป ปีการศึกษ า 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

5 อาจารย์ ดาว
เหนือ บุตรสีทา 

- ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนาสังคม), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
2557. 
- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2552. 

อาจารย์ 1. งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 
1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชา
ของรายวิชาท่ี
สอน   

6 พระมหาสม กลฺ
ยาโณ (ทิพวัฒน์), 
ดร. 

- Ph.D. (Social Work), 
Mysore University, India. 
2549. 
- M.S.W. (Social Work), 
Mysore University, India. 
2536. 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2533. 

อาจารย์ 1. พระไตรปิฎกศึกษาปี
การศึกษา 1/2561 
2. พระสุตตันตปิฎก ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชา
ของรายวิชาท่ี
สอน   

7 พระมหาชาติชาย 
ปญฺญาวชิโร (พุ่ม
จันทร์) 

- สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 
2552. 
- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2549. 

อาจารย์ 1. บาลีเสริม (SP 103)ปี
การศึกษา 1/2561 
2. แต่งแปลบาลีปีการศึกษา 
1/2560 
3. พระอภิธรรมปิฎก ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

8 อาจารย์เดชอุดม 
แสวงบุญ 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์), ม.
ธรรมศาสตร์, 2554. 
- น บ .  (นิ ติ ศ า ส ต ร์ ) ,  ม .
รามค าแหง, 2555. 
- พธ.บ . (ภาษาอังกฤษ), ม .
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2550. 
- ศ ศ .บ . ( รั ฐ ศ า ส ต ร์ ) , ม .
รามค าแหง, 2550. 

อาจารย์ 1 .  บ า ลี เ ส ริ ม  (SP 103)ปี
การศึกษา 1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

9 พระมหาบุญ เลิศ 
อินฺทปญฺโญ รศ. 

- รป.ม. (การจัดการความ
ขัดแย้ง), สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, 2551 
- ศศ.ม. (การจัดการพัฒนา
สังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, 2546 
- พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), 
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2541. 

รองศาสตราจารย์ 1. การต่อต้านการทุจริตปี
การศึกษา 1/2561 
2. อาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

10. ผศ.ดร .เติ มศักดิ์ 
ทองอินทร์ 

- Ph.D. (Political 
Science), 
Dr.B.A.Marathwada 
University, India. 2542 
- M.A. (Political Science), 
Pune University, India. 
2535 
- พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2532. 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1. พื้ นฐานคอมพิว เตอร์ และ
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

11. รศ .อ นุ ภู มิ  โซ ว
เกษม 

- M.A. (Politics), Poona 
University, India. 2526 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2523 

รองศาสตราจารย์ 1 . ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เบ้ื อ งต้ น ปี
การศึกษา 1/2561 
2 .  ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ ชั้ น สู ง ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

12. ผศ.ชวัชชั ย ไชย
สา 

- M.A. (Political Science), 
Delhi University, India. 
2532 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2521 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1 . ค ณิ ต ศ าส ต ร์ เ บ้ื อ ง ต้ น ปี
การศึกษา 1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

13. อาจ าร ย์ วิ นั ย มี
มาก 

- พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2553 

อาจารย์ 1 . เท ศ ก าล แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม
พระพุทธศาสนาปีการ ศึกษ า 
1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

14. พระครูปริยัติกิตติ
ธ ารง รศ.ดร. 

- Ph.D. (Social Science), 
Magadh University, 
India. 2538 
- M.A. (Sociology), 
University of Poona, 
India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2530 

รองศาสตราจารย์ 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปี
การศึกษา 1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

15. รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม 

- Ph.D. (Political 
Science), Marathwada 
University, India. 2536 
- M.A. (Political Science), 
Delhi University, India. 
2532 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2528 

รองศาสตราจารย์ 1 . เ ท ค นิ ค ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษ า 
1/2561 
2. การเมืองการปกครองของไทย
ปีการศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

16. รศ.ดร.กิตติทัศน์ 
ผกาทอง 

- Ph.D. (Sociology), 
Dr.B.A.Marathwada 
University, India. 2539 
- M.A. (Sociology), 
University of Poona, 
India. 2533 
- พธ.บ. (สังคมศึกษา), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2529 

รองศาสตราจารย์ 1 . ต รร ก ศ าส ต ร์ เ บ้ื อ งต้ น ปี
การศึกษา 1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

17. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรี
ทอง 

- Ph.D. (Sociology), 
Panjab University, India. 
2541 
- M.A. (Sociology), 
University of Poona, 
India. 2539 
- พธ.บ. (การศึกษานอก
โรงเรียน), ม.มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2532 

รองศาสตราจารย์ 1 . ก าร ต่ อ ต้ า นก า ร ทุ จ ริต ปี
การศึกษา 1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

18. ผศ.ดร.รัฐพล ใจ
เย็นมา 

- พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2558 
- พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2553  
- พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2535 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1. การเมืองการปกครองของไทย
ปีการศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

19. พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ ดร. 

- พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2558 
- พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2554 

อาจารย์ 1 . ธ ร ร ม นิ เท ศ ปีก าร ศึ ก ษ า 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

20. พระมหาสุ นัน ท์ 
สุนนฺโท ดร. 

- พธ.ด. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2558 
- พธ.ม. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ. (การจัดการเชิง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2553 

อาจารย์ 1 .  ธ ร ร ม ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ  1 ปี
การศึกษา 1/2561 
2 .  ธ ร ร ม ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ  5 ปี
การศึกษา 1/2561 
3 .  ธ ร ร ม ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ  6 ปี
การศึกษา 2/2561 
4. พระวินัยปิฎก ปีการศึกษา 
2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

21. พระปลั ดระพิ น 
พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. 

- พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2555 
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ม.
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 
- พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), 
มจร, 2541 

ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

1 .  ธ ร ร ม ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ  7 ปี
การศึกษา 1/2561 
2. พระวินัยปิฎก ปีการศึกษา 
1/2561 
3 .  ภ าษ ากั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ 
ชื่อ/ฉำยำ/
นำมสกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน 

คุณวุฒิอำจำรย์
ผู้สอน 

22. ดร.เดชา กัปโก - Ph.D. (Social Science), 
Magadh University, 
India. 2538 
- M.A. (Sociology), 
University of Poona, 
India. 2532 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2530 

อาจารย์ 1. วรรณคดีบาลี  ปีการศึกษา 
1/2561 
2 .  ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ บ้ื อ ง ต้ น ปี
การศึกษา 2/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

23. อาจารย์สมศักดิ์ 
สุกเพง็ 

นิ ติ ศ าส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 

อาจารย์ 1. กฎหมายท่ัวไป ปีการศึกษา 
1/2561 

สาขาตรง        
สาขาสัมพันธ์        
 สาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอน   

24. อาจารย์พิทวัฒน์ 
มโนรัตน์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ม.
รามค าแหง, 2556 

อาจารย์ 1. กฎหมายท่ัวไป ปีการศึกษา 
1/2561 

 

 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/หลักฐำน ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.4-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปี 2561 
1.4-2 วุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้สอน 
1.4-3 ค าสั่งแต่งต้ังด ารงต าแหน่งทางวิชาการของผู้สอน 

 
เกณฑ์กำรประเมินท่ี 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 

ล ำดับ ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน คุณวุฒิอำจำรย์ผู้สอน 

1. ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

บั ญ ชี  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
1/2561 

 สาขาตรง        
 สาขาสัมพันธ์        
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ล ำดับ ชื่อ/ฉำยำ/นำมสกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
รำยวิชำที่สอน คุณวุฒิอำจำรย์ผู้สอน 

2. ผศ.ดร.พิ มพ์พ รรณ  อ า
พันธ์ทอง 

 ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 

แคลคูลัสและอินทริกรัล 
ปีการศึกษา 1/2561 
ส ถิ ติ ส า ห รั บ นั ก
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ปี
การศึกษา 1/2561 

 สาขาตรง        
 สาขาสัมพันธ์        
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/หลักฐำน ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

1.5-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปี 2561 
1.5-2 วุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษ 
1.5-3 เอกสารด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 
 

เกณฑ์กำรประเมินท่ี 12 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร / หลักฐำน 
       การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
       ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรน้ัน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ 
นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต จัดท ารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 ท่าน ที่
มีความเชี่ยวชาญ หรือส าเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพิจารณาและ
วิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้ งให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ในร่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต่อไป 

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้การ
รับรองต่อไป 
สำระรำยวิชำในหลักสูตร 
       ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน มีการเลือก

1.12 -1  ประกาศมหาวิ ทยาลั ย  เรื่ อง 
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
1.12-2ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่  141/2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
1.12-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ในคราวประชุมครั้ งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
1.12 -4 มติคณะกรรมการประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
1.12-5มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่  7/2559 เมื่ อวันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 
1.12-6 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 
1.12-7มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร
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 ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร / หลักฐำน 
รายวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นพ้ืนฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พัฒนารายวิชาที่
ล้าสมัยให้ทันสมัย ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
น าเสนอร่างหลักสูตรให้กับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์
รายวิชาและปรับปรุงแก้ไขรายวิชาบางวิชาที่ไม่เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำน้ันๆ 
       การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 น้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมซ่ึ่งกระบวนการ
เป็นไปตามกฎ ระบบเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
แล้ว 
       นอกจากน้ัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้อง
จัดท า มคอ. 3 ซึ่งเป็นแผนการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ มีการประเมินผลการ
ทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา  
       เมื่อจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องรายงานการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน มคอ. 5 เพ่ือรวบรวมผล มคอ. 5 มาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและรวบรวมข้อเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากน้ันน าเสนอให้อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะต่อไป 
       มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) และความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดย
พบว่าควรปรับปรุงเน้ือหาที่สอนให้มีความทันสมัยตลอด เช่น การยกตัวอย่างตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและทันสมัยเพ่ิมขึ้น เช่น การใช้สื่อสารสนเทศเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ลง
ภาคสนามบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนอยู่ดี มีสุข (โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) มีการส ารวจความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ เรียน เป็นต้น อย่าง
สม่ าเสมอทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมก ากับการ
ปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการด าเนินตลอดจนการปรับปรุง
การใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยสนับสนุนการใช้สื่อ
ออนไลน์และการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น 

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 

กำรประเมินตนเอง  
ผลกำรประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  

ข้อ 1 ข้อ2  ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 
      

ผลประเมิน       ผ่ำน         ไม่ผ่ำน 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 39 
 

องคป์ระกอบที่ 2 บณัฑติ 
 
ตัวบ่งช่ีท่ี 2.1    คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ท่ี รำยกำร หน่วยนับ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน 32 
2 บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน 32 

3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตทั้งหมด ร้อยละ 100 
4 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม  คะแนน 160 
5 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน 157 
6 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 155 
7 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน 156 

8 ผลรวมเฉลี่ยค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 158 

9 ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน 
(ข้อ 4 + ข้อ 5 + ข้อ 6 + ข้อ 7 + ข้อ 8) 

คะแนน 786 

10 ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน 
(ข้อ 9 ÷ 5) 

คะแนน 158 

11 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ 10 ÷ ข้อ 2) คะแนน 4.92 
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

2.1-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี 2561/2018 

2.1-2 แบบประเมินออนไลน์ ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1-3 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษา
ต่อ ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4.25 4.92 4.92 บรรลุ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญำตรีท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสนองงำนคณะสงฆ์และ

บัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ท่ี รำยกำร หน่วยนับ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บัณฑิตบรรพชิต   
1 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  รูป 32 
2 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรที่ตอบแบบส ารวจ รูป 32 
3 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจต่อบัณฑิตบรรพชิตทั้งหมด ร้อยละ 100 
4 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ รูป 29 
5 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ศึกษาต่อ รูป 0 
6 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ต่อจ านวน

บัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
ร้อยละ 100 

บัณฑิตคฤหัสถ์   
1 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร คน 3 
2 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจ  คน 3 

2.1 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท า  คน 3 
2.2 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่อุปสมบท  คน - 
2.3 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่เกณฑ์ทหาร  คน - 
2.4 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน - 
2.5 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  คน - 

 2.6 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ศึกษาต่อ  คน - 
3 ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าต่อบัณฑิต

คฤหัสถ์ทั้งหมด 
ร้อยละ 100 

4 จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(ไม่นับ
ผู้อุปสมบท/เกณฑ์ทหาร/มีงานท าก่อนเข้าศึกษา/ศึกษาต่อ) 

คน 3 

5 ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 100 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ท่ี รำยกำร หน่วยนับ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
1 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร รูป/คน 32 
2 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด     รูป/คน 32 
3 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจต่อบัณฑิตทั้งหมด ร้อยละ 100 
4 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจ ไม่นับรวมบัณฑิตที่

ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
จ านวน 32 

5 จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ และจ านวน
บัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

รูป/คน 29 

6 ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิต
คฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 100 

7 แปลงค่าคะแนน 5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 คะแนน 5 
 
รำยกำรหลักฐำน  

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
2.2-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี 2561/2018 
2.2-2 แบบการส ารวจนิสิตปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ 
2.2-3 รายงานผลการส ารวจนิสิตปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ 
2.2-4 แบบการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
2.2-5 รายงานสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
2.2-6 แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ปี 2561 
2.2-7 แบบสอบถามภาวการณ์มีเงินท าของบัณฑิต ปี 2561 [แบบออนไลน์] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDc6CwrsJVeed9CGhXXqACWBy-
F1vNDgTllhfuYZTELksPQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 95  ร้อยละ 100 5 บรรลุ 
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วิเครำะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ นายจ้าง โดยเฉพาะ

บัณฑิตที่เป็นชาวต่างชาติ เช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น เน่ืองจากบัณฑิตได้รับการปลูกฝังทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งฝึกฝนเร่ืองสภาพจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นอย่างดี 

จุดท่ีควรพัฒนำและแนวทำงปรับปรุง 
หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการติดตามบัณฑิตที่จบหลักสูตรไปแล้ว ควรส่งข่าวสาร

เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร และการรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านช่องทางสื่อออนไล น์ต่าง 
ๆ กับบัณฑิต ที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มช่องทางแรงจูงใจในการเข้ามาเรียนของนิสิต และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรัก สามัคคีให้กับนิสิต เพื่อลดการออกกลางคัน 
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องคป์ระกอบที่ 3 นิสติ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไกการ
รับนิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน า
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับ 
นิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการน าระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 
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สถิติข้อมูลกำรสมัครเข้ำเรียนปีท่ี 1 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557-2561 จ ำนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี  

ปีกำรศึกษำ 
ท่ีรับเข้ำ 

จ ำนวนท่ี
รับเข้ำ 

จ ำนวนนิสิตคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 2561 
2557 34 34 34 34 32 32 
2558 15 - 15 15 13 13 
2559 18 - - 18 18 18 
2560 26 - - - 26 26 
2561 16 - - - - 12 

 จากตารางข้างต้นบ่งบอกถึงอัตราการลดลงของนิสิตจากสถิติส านักทะเบียนและวัดผลในวันรับสมัครเข้า
ศึกษา จากปี 2557-2561 สืบเน่ืองมาจากผลจากการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตเห็นชัดเป็นรูปธรรม  มี
แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน  
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551, และให้เป็นไปตามการรับนิสิตใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงค์การรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการด าเนินการดังน้ี 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่าด้วยเร่ืองการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาจากแนวโน้มการรับนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น จ านวน
ผู้สมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดคุณสมบัติเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิต เพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ก าหนด
แผนการรับนิสิตไว้ที่ 35 รูป/คน ต่อปีการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 
จ านวน 16 รูป/คน ปรากฏว่าการรับนิสิตได้ต่ ามากกว่าปี 2560 ที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 แต่มีจ านวนอัตรา
การคงอยู่ที่คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับทุก ๆปีการศึกษา บ่งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาไปในทางที่ดี 
โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตย้ายมาจาก วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ และจากคณะอื่น ๆ 
เข้ามาเรียนในภาควิชาเป็นจ านวนมาก เข้ามาในปีที่ 2 ปีที่ 3 มากขึ้น บ่งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาไปในทางที่ดี 

2. น าเรื่องการรับนิสิตใหม่แจ้งที่ประชุมคณะสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาและส่งรายละเอียด คุณสมบัติ
ของผู้สมัครให้กับส านักทะเบียนและวัดผล   

3. คณะสังคมศาสตร์ และ ส านักทะเบียนและวัดผล มีการประกาศและประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่
ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต และการแนะแนว



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 45 
 
ตามแหล่งเป้าหมายตามแหล่งสถานศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
โรงเรียนมัธยม เป็นต้น 
 
กำรรับนิสิต 
ระบบและกลไกในกำรรับนิสิต 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิตโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐานกล่าวคือ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ให้เป็นไปตามการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงค์การรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดย
มีกระบวนการด าเนินการดังน้ี 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่าด้วยเรื่องการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาจากแนวโน้มการรับนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น จ านวน
ผู้สมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดคุณสมบัติเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนิสิต เพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ก าหนด
แผนการรับนิสิตไว้ที่ 35 รูป/คน ต่อปีการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 
จ านวน 16 รูป/คน ปรากฏว่าการรับนิสิตได้ต่ ามากกว่าว่า ปีการศึกษา2560 และอัตราการคงอยู่ที่คงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับทุก ๆปีการศึกษา และมีการย้ายเข้ามาในปีที่ 2 ปีที่ 3 มากขึ้น บ่งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนาไปในทางที่ดี  
 2. การวางแผนการรับนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวนเอกสารและข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการรับนิสิตจากปีการศึกษา 2560 เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินการรับนิสิตและการเตรียมความ
พร้อม และผลการศึกษาของนิสิต เป็นต้น เพื่อวางแผนก าหนดจ านวนรับนิสิตของหลักสูตรฯ เกณฑ์การรับนิสิต 
กระบวนการรับนิสิต และเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

3. การด าเนินการรับนิสิต ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ได้ก าหนด 
 4. การประเมินกระบวนการรับนิสิต โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ
นิสิต และท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็งและจุดอ่อน และก าหนดมาตรการรองรับในปีต่อ ๆ ไป (ดูจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 5. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยการน ามาตรการที่ได้จากข้อที่ 3 ลงสู่ปฏิบัติในภาคการศึกษา
และปีการศึกษาต่อไป 
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มีกำรน ำระบบและกลไกในกำรรับนิสิตไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 กำรวำงแผนกำรรับนิสิต 

จากข้อมูลผลการด าเนินการของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 พบว่า  
ด าเนินการวางแผนการรับนิสิตโดยประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงมากขึ้น อย่างต่อเน่ือง

ตลอดปีการศึกษาโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1. เมื่อครบก าหนดการรับสมัครแล้วส านักทะเบียนและวัดผลพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารหลักฐาน

การสมัครแล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่ พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแล
การสอบเข้าศึกษา  

2. เมื่อด าเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักทะเบียนและวัดผลจะแจ้งรายละเอียดของ
ผู้สมัครที่อยู่ในเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ผลคะแนนสอบข้อเขียน พร้อมทั้งวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ใ ห้
คณะสังคมศาสตร์ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประจ า
หลักสูตรเป็นคณะกรรมการ และเรียกสอบสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผู้สมัครจะเข้าศึกษา โดย
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะแยกสัมภาษณ์โดยมุ่งเน้นผู้ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร และตามมคอ.2 ที่ได้ก าหนดไว้  

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการทุกรูป/คน จะสัมภาษณ์นิสิตร่วมกันที่ละคน เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ
ทุกรูป/คนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทักษะทั้ง 4 ด้าน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ 
ก าหนด และส่งให้กับส านักทะเบียนและวัดผลเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์
เข้าศึกษา และการรายงานตัว เป็นต้น  

4. เมื่อนิสิตรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประหลักสูตรจะประเมินผลการรับนิสิต เพื่อศึกษาว่า
ผลการรับเป็นไปตามตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพื่อน าเข้าที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตให้
เป็นไปตามแผนในคร้ังต่อไป  

ทั้งน้ี จากการประเมินผลการรายงานตัวของนิสิตประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งต่ ากว่าแผนการรับน้ัน แต่
มีแนวโน้มจ านวนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา 2561 โดย
ส านักทะเบียนและวัดผลประกาศให้มีการรับสมัครใหม่ ในรอบที่ 2 และเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึ ง
กลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่คงที่ และจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
จ านวนนิสิตก็ยังต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
การรับนิสิตส าหรับปีการศึกษา 2562 ต่อไป ซึ่งการพิจารณาการประเมินการรับสมัครนิสิตของหลักสูตรแล้ว พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลงไปรับสมัครนิสิตโดยตรง ได้มีโครงการออกไปแนะแนวหลักสูตรของตนเองโดยเฉพาะ 
การแนะแนวหลักสูตรเป็นหน้าที่ของส านักทะเบียนและวัดผล โดยการคัดเลือกอาจารย์ตามความเหมาะสมไป
แนะน าหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทุกหลักสูตร และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทุกรูปทุก
ชั้นปี 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 47 
 
 กำรด ำเนินกำรรับนิสิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตด าเนินการโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 ด าเนินการการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่  โบว์ชัว แผ่นพับ website ต่าง ๆ 
facebook และการจัดอาจารย์เข้าประชาสัมพันธ์ชี้แจงกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังจะจบการศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันในการประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์และประกาศรายชื่อ  
 ด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนิสิตสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบ
สัมภาษณ์เป็นการสอบทักษะการฟัง การคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ โดยได้เปิดโอกาสให้นิสิตสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ทุนการศึกษา ตลอดจนผลส าเร็จของการด าเนินการของหลักสูตรฯ และบัณฑิตที่จบ
การศึกษา เป็นต้น 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันในการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและผู้ที่สอบผ่านและได้
ทุนเรียนดีและทุนศักยภาพ โดยได้น าข้อมูลผลการสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับผลที่
ได้ในปีการศึกษาทุกปีการศึกษา ซึ่งพบว่า มีผลการด าเนินการที่ ดีขึ้น  เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตกับหลาย ๆ 
หลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 
 
กำรประเมินกระบวนกำรรับนิสิต 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมและประเมินกระบวนการรับนิสิตโดยการ
วิเคราะห์ และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับนิสิตโดยการใช้การสัมภาษณ์ ซึ่งพบ
ประเด็นที่น่าสนใจคือ 
 นิสิตพอใจในกระบวนการรับนิสิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการสอบสัมภาษณ์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้
สอบถามประเด็นต่าง ๆ ที่นิสิตสนใจ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุนการศึกษา และโอกาสความก้าวหน้าและผลความส าเร็จของบัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นิสิตให้
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลดังกล่าวในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย 
 นิสิตที่สอบผ่านมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และมีความต้องการให้
จัดเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐศาสตร์รายวิชาพื้นฐานที่จ าเป็น  และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดถึงให้มี
ทุนการศึกษาให้มากกว่าน้ี 

 ซึ่งผลการประเมินถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน
การเข้าศึกษา และปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตปีการศึกษาหน้าต่อไป 

 
กำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรรับนิสิต 

 ในปีการศึกษาที่ 2561 น้ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตใช้ผลการประเมินภาพรวมของกระบวนการรับ
นิสิต โดยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้
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ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดอาจารย์เข้าประชาสัมพันธ์ชี้แจงนักเรียนที่
ก าลังจะจบการศึกษา และสร้างแรงจูงใจโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทุกรูปทุกชั้นปีการศึกา 

 
ผลกำรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 16 รูป/คน (สถิติจากส านักทะเบียนลัด
ผล) ปรากฎว่าการรับนิสิตได้น้อยกว่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 แต่มี อัตราคงอยู่ที่ดีขึ้น และมีนิสิต
เพิ่มขึ้นโดยเข้ามาศึกษาในปีที่ 2 และ 3 มากขึ้น จากการย้ายมาจากที่อื่น บ่งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาไปในทางที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่า การท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอาจารย์เข้าประชาสัมพันธ์ชี้แจงนิสิตที่ก าลัง
จะจบการศึกษาช่วยดึงดูดนักเรียนให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรได้มากขึ้น  การทาบทามนิสิตที่มีศักยภาพเข้าเรียน
โดยตรงช่วยดึงดูดนิสิตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ดีขึ้น เน่ืองจากมีการมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรมสาน
สัมพันธ์รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ให้เกิดความรักและสามัคคี 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร  

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 16 รูป/คน ปรากฎว่าการรับนิสิตได้
น้อยกว่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ในการด าเนินการรับนิสิตตลอดปี โดยการน าผลการประเมิน
กระบวนการรับนิสิตมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างต่อเน่ืองโดยมีสัมฤทธิผลในการปรับปรุงที่ส าคัญที่เป็น
แนวทางที่ดีคือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ 
 1. การให้อาจารย์เข้าชี้แจงหลักสูตรช่วยท าให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพจากสถาบันต่าง ๆ เข้าศึกษาในหลักสูตร
ฯ เพิ่มขึ้น 
 2. การประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่ เป็นศิษย์เก่า ช่วยให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการรับนิสิตและช่วยให้รับนิสิตได้มากขึ้น 
 3. การทาบทามนิสิตและศิษย์เก่าที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โดยตรงช่วยดึงดูด
นิสิตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ดีขึ้น 
 4. การเพิ่มข้อมูล เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุนการศึกษา เป็นต้น ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยดึงดูดให้นิสิตสนใจเข้าศึกษาต่อมากขึ้น เพราะหากได้รับทุนฯ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ได้มาก 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ประเด็นกำรรับนิสิต ตัวบ่งช้ีด้ำนกระบวนกำร สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart 
ประกอบได้ดังนี้ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการรับนิสิต 

ปฐมนิเทศการศึกษา สิ้นสุดกระบวนการรับนิสิต 

ประกาศผลสอบ 

รายงานตัวในทะเบียนนิสิต 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 

หลักสูตรประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

ด าเนินการสอบคัดเลือกสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ทบทวน ก าหนด
เป้าหมายการรับนิสิต 

เสนอแผนการรับนิสิตต่อหน่วยงานต้นสังกัดส่งแผนรับนิสิต เป้าหมาย เกณฑ์ 
ไปส านักทะเบียนและวัดผล 

 

ประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

เร่ิมต้น 

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนิสิต
จากผลการประเมินของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายงานผลการปรับปรุงการรับนิสิต 
เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

รายงานผลแนวทางการปฏิบัติการรับ
นิสิตโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน 

สิน้สุด 

3.1.1 กำรรับนิสิต 
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กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร แนะแนวการศึกษา ชี้แจงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ระบบกลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิสิต การใช้บริการต่างๆใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบอกช่องทางการติดต่อคณาจารย์ในคณะและหลักสูตร เป็นต้น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ในระดับคณะน้ีจึงเป็นช่องทางให้คณาจารย์ในคณะและในหลักสูตรสามารถพบปะนิสิตเพื่อ เตรียมความพร้อมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ให้แก่นิสิตได้ โดยคณะจะจัดโครงการน้ีสม่ าเสมอทุกปี นิสิตใหม่ของหลักสูตร
จะได้รับการปฐมนิเทศจากหลักสูตร 1-2 ชั่วโมง หรือเป็นการแนะน าอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชา
ทั้งหมดทุกรูป/คน ในชั่วโมงเรียนคาบใดคาบหน่ึงตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 
จัดชัวโมงพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกวัน วันละ 30 นาที, รุ่นพี่แนะน าตัวเองให้กับรุ่นน้องได้ทราบ ให้รุ่นพี่เทคแคร์
รุ่นน้อง เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้รุ่นพี่รุ่นน้องท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพี่กับน้องให้เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรประสบความส าเร็จการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท าให้รุ่นพี่
รุ่นน้องได้มีกิจกรรมท าร่วมกัน เช่น โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ปัจจุบันด าเนินกิจกรรมเป็นรุ่นที่ 16, 
โครงการพี่รับน้อง น้องส่งพี่, โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น, โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
วำงแผน ระบบและกลไก 
 จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยได้
ด าเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิต และน าข้อบังคับมหาวิทยาลัย และจากข้อมูลการประเมินกระบวนการรับนิสิตในปี
การศึกษาที่ 2560 มีความต้องการให้จัดการทบทวนรายวิชาพื้นฐานที่จ าเป็น และมีความต้องการในการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและจากการสังเกตนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 และอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีข้อสรุปในการจัดท าแผนงานในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต ทุกภาคการศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ดังน้ี 
 1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาข้อมูลนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตในการศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่ส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อระเบียบ ข้อบังคับคณะสังคมศาสตร์ ข้อ
ระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร 
 2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตพร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณและด าเนินการ  จัด
ให้มีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน โดยการน าข้อสอบเข้าเรียน มาเป็นฐานในการสอนปรับพื้นฐานทุกภาคการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน  
  3. ขอความอนุเคราะห์ศูนย์บรรณสารฯ ของมหาวิทยาลัยจัดอบรมการใช้บริการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมี
ความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ศูนย์บรรณสารฯ 
       4.ประเมินนิสิตหลังเข้าโครงการ 
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มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยได้จัดให้มี
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร์ และศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดให้มีการอบรม
การใช้บริการต่าง ๆ แก่นิสิตทุกคนในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้ที่ website ของ
ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตลอดเวลา 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมินกระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 
2561 พบว่า  
       1) จุดแข็ง  ศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จมีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ของหลักสูตร  
       2) จุดอ่อน  
          (1) การประสานงานรุ่นพี่ให้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมและทั่วถึงส่งผลให้รุ่นพี่เข้าร่วม
กิจกรรมน้อย 
          (2) งบประมาณมีจ ากัด 
 (3) ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
     3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
         (1) ควรประสานเชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ 
         (2) ควรประสานงานรุ่นพี่ผ่านทาง line กลุ่มและ facebook ของรุ่นพี่และจัดประชุมเตรียมกิจกรรม
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและเปิดโอกาสให้ศิษย์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึ้น 
         (4) ประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาต่าง ๆ  
 
มีกำรประเมินกระบวนกำร 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารวิชาการ วางแผนจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้าใจการเข้าศึกษาและการใช้ชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความหลากหลายโดยเพศและสถานภาพ  
        จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม ณ ห้องประชุม โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนิสิตใหม่ทุกรูป/คน  
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตในหลักสูตร โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การอบรมความรู้เบื้องต้นส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่และการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานการด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิต ปีการศึกษา 
2561  
         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพบว่า 
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          1) นิสิตใหม่ของหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ 
          2) นิสิตใหม่ของหลักสูตรได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ 
 3) ได้เรียนรู้และปรับตัวก่อนเข้าเรียนจริง 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พบว่า 
นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก โดยมีข้อแนะน าว่า หลักสูตรควรจัดให้มีการท ากิจกรรมสร้างความรู้จักระหว่างรุ่นพี่
กับนิสิตใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นทีมเดียวกันของนิสิต ซึ่งหลักสูตรจักได้น าไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 ส าหรับการเรียนปรับพื้นฐานพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในส่วนของผลการส ารวจความพึง
พอใจของนิสิตต่อการอบรมการใช้บริการต่าง ๆ พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก  
 
มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
         ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่ ากว่า ปีการศึกษา 2560 และมีผู้สมัครเข้า
ศึกษาหลักสูตรในปีการศึกษาน้ี (2562) มีผู้สมัครเข้าศึกษาย้ายมาเข้าชั้นปีที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มากกว่าปีที่ผ่านมา 
โดยมีการหาเจ้าภาพมามอบทุนการศึกษากับนิสิตทุกรูปทุกชั้นปี ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
และผลการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะเห็นได้จากปีที่ผ่านมามีจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น  
  ในปีการศึกษา 2561 น้ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้ผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยได้ด าเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิต และน าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษามา
บรรยายอย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ และรายวิชาต่าง ๆ 
ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตที่เป็นหัวหน้าห้องและแกนน านิสิต ทุกชั้นปี ประชุมเตรียมจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษย์เก่าที่มีมี
ต าแหน่ง ทางการคณะสงฆ์  หรือผู้ที่ประสบผลส าเร็จในชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจากปีที่ผ่านมา และส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดถึงการ
ให้นิสิตรุ่นพี่ช่วยประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ  

ในปีการศึกษา 2561 น้ี ด้วยการปรับเน้ือหาการบรรยายในการปฐมนิเทศที่เน้นข้อบังคับฯ ท าให้นิสิต
เข้าใจการลงทะเบียนเรียน และไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ล่าช้า นิสิตเก่าและนิสิตใหม่มี
ความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ช่วยเหลือกันมากขึ้น ทั้งในส่วนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 โดยรวมปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้น ากระบวนการ PDCA ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาให้แก่นิสิตทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีสัมฤทธิผลในการปรับปรุงที่ส าคัญที่เป็นแนวทางที่ดี ได้แก่ 
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 1. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ ช่วยแก้ปัญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ล่าช้าของ
นิสิต 
 2. การจัดให้มีกิจกรรมนิสิตร่วมกันในวันปฐมนิเทศช่วยให้นิสิตเก่าและนิสิตใหม่มีความรู้จักคุ้นเคยกัน
มากขึ้น ช่วยเหลือกันมากขึ้น ทั้งในส่วนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 
  3. การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนช่วยให้นิสิตจากต่างสถาบันมีฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกันท าให้การ
เรียนราบร่ืนขึ้น เตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านจิตใจและการใช้ชีวิต
เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 4. การจัดอบรมการใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ท าให้นิสิตเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ดีขึ้น นิสิตมี
ความพึงพอใจในการจัดแบ่งช่วงเวลาการเข้าอบรม ท าให้นิสิตสามารถเลือกเวลาได้อย่างเหมาะสม และการจัดท า 
VDO เผยแพร่บน website ช่วยให้นิสิตสามารถเข้าทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 
 5. การจัดให้มีมอบทุนการศึกษา ท าให้มีนิสิตจากคณะอื่นสนใจเข้ามาศึกษาในภาควิชาเศรษฐศาสตร์
จ านวนมาก 
 6. การจัดให้มีกิจกรรมลงพื้นที่จริง ท าให้มีนิสิตจากคณะอื่นสนใจเข้ามาศึกษาในภาควิชาเศรษฐศาสตร์
จ านวนมาก 
 7. ผลการด าเนินดังกล่าว นอกจากจะมีนิสิตเพิ่มขึ้นในปีที่1 แล้ว ยังมีนิสิตชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 เพิ่มขึ้น 
ซึ่งย้ายมาจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ ์และหน่วยวิทยบริการ ตลอดถึงจากคณะต่าง ๆ บ่งบอกถึงความสนใจของ
นิสิตที่จะเข้ามาศึกษาในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ประเด็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ตัวบ่งช้ีด้ำนกระบวนกำร สำมำรถ
อธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สิน้สุด 

รายงานผลแนวทางปฏิบัติที่มีการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาจากผลการ

ประเมิน 

รายงานผลจากการปรับปรุงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเตรียม

ความพร้อม 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

ประเมินกระบวนการ 

เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เตรียมความพร้อมด้านจิตใจและการ

ใช้ชีวิต 

เตรียมความพร้อมด้านอืน่ๆ  
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

เตรียมความพร้อมพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ตามมติท่ีประชุม 

เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ประกาศคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

3.1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2542 

3.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550 

3.1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2551 

3.1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การรับคฤหัสถ์เข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

3.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองการศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. 2552 

3.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 

3.1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 

3.1-8 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3.1-9 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคร้ังที่ 1/2561 
3.1-10 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
3.1-11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
3.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-12 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 328/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการ

ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2561 (ส่วนกลาง) 

3.1-13 แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศเปิดรับสมัคร 
3.1-14 เว็ปไซต์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ http://www.econ.mcu.ac.th/ 
3.1-15 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือกข้อเขียน 
3.1-16 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
3.1-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ วันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
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รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

3.1-18 มคอ. 2 
3.1-19 โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทย าลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ประจ าปี 2561 
3.1-20 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศใหม่ชั้นปีที่  1 และ 3 (เข้าใหม่ ) คณะ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-21 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
3.1-22 โครงการพี่รับน้อง น้องส่งพี่ สานไม่ตรีชาวเศรษฐศาสตร์ 
3.1-23 คู่มือแนะแนวการศึกษาส านักทะเบียนและวัดผล 
3.1-24 คู่มือนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
3.1-25 สถิตินิสิตประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 
3.1-26 โครงการมอบทุนการศึกษา 
3.1-27 กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 

 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ

- มีระบบ มีกลไก
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ส่งเสริมและ

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

- มีการน าระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
การส่งเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

พัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

 

พัฒนานิสิตไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปยังคณะเพื่อ

แต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวมของคณะร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งลงนามโดยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษา
ทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งปัญหาส่วนตัว การใช้ชี วิตในด้านต่าง
ให้แก่นิสิต และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิต โดยการหมุนเวียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ทั่วถึงตามระยะเวลาอันสมควร คือ 1 ปีการศึกษา โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ไว้ดังน้ี  1) ให้บริการแนะแนว และให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต 2)ให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 3) ให้ค าแนะน า และปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 4) อื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายทั้งน้ีก่อนขึ้นปีการศึกษาใหม่ จะประชุมเพื่อน าผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตน้ันมี 2 แบบ คือ 1) การให้ค าปรึกษา
แบบที่เป็นทางการด้วยการนัดประชุมนิสิตทุกชั้นปีเพื่อแนะแนวเชิงวิชาการร่วมกัน แบ่งประสบการณ์ของอาจารย์
ที่ปรึกษาแต่ละท่าน ตลอดจนการให้ค าปรึกษาการให้ค าแนะน าในการเรียนในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 2) 
การให้ค าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจะให้ช่องทางในการติดต่อแก่นิสิต ได้แก่ 
โทรศัพท์ของภาควิชา โทรศัพท์มือถือ หรือปรึกษาผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook, E-mail เป็นต้น 
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อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งวันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอค าแนะน าเข้าพบเพื่อขอค าแนะน าปรึกษา ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะมีคู่มือการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งจดบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แนะน านิสิต นอกจากน้ี หลักสูตรยังท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าผลที่
ได้มาพิจารณาในที่ประชุม เพื่อหาแนวทาง และน าเสนอทางการปรับปรุงและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในปีการศึกษา
ถัดไป 
 

ระบบและกลไก ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ประกาศของคณะสังคมศาสตร์ และประกาศของหลักสูตร ว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
        1) ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
        2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
        3) ออกประกาศส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
        4) ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยใช้ช่องทางแผ่นประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์  
        5) แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
        6) ด าเนินการตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 

กำรน ำระบบและกลไกสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำร  ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับ
ปริญญาตรี พร้อมทั้งจัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี แนะแนวและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรในภาพรวม 
          หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี มีวาง
ระบบและกลไกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีภาระงานด้านให้ค าปรึกษาเป็นคู่มือให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต 
ตลอดถึงกระบวนการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดถึงการร้องเรียนจากปัญหาต่าง ๆ ของนิสิต 

การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ตลอดถึงฝึกอบรม การให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ 
 
กำรประเมินกระบวนกำร ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประเมินการส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561  พบว่า  
1) จุดแข็ง  ช่องทางการการส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร นิสิตสามารถเข้า

ปรึกษาขอค าปรึกษาต่อการส่งเสริมและพัฒนาได้ง่าย ตลอดถึงส่งข้อร้องเรียนต่อการบริหาร และการ
เรียนการสอนของนิสิตได้ 

2) มีห้องประชุมประจ าภาควิชา เพื่อรองรับให้ค าปรึกษานิสิตได้ตลอดเวลา 
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        2) จุดอ่อน  
             (1) การแนะแนวและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่ด าเนินการ
ในภาพรวมของหลักสูตร ไม่สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าร่วมการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตได้ 
            (2) หลักสูตรไม่สามารถส่งเสริมและพัฒนานิสิตได้ทุกรูป  
            (3) กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรล่าช้า ท าให้กลุ่มเป้าหมายเบื่อต่อ
การรอคอย 
        3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรออกประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจต่อการส่งเสริมและพัฒนา 

(2) ควรก าหนดวัน และเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ค าแนะน าต่อการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 
มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต  จากการวิเคราะห์การส่งเสริมและ

พัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2561 พบว่า นิสิตให้ความสนใจต่อการส่งเสริมเป็นอย่างดี แต่บางกลุ่มยังไม่เร็งเห็น
ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาดังกล่าว 

ดังน้ัน ควรมีคณะกรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะของหลักสูตร 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจต่อการส่งเสริมและพัฒนานิสิต จัดท าห้องให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทุกชั้นปี 

 
ผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิตเห็นชัดเป็นรูปธรรมกำรส่งเสริมและ

พัฒนำนิสิตระดับปริญญำตรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี  จัดท าโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตพร้อมทั้งขออนุมั ติงบประมาณและ
ด าเนินการ มีประเมินนิสิตหลังเข้าโครงการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2561 พบว่า  
           1) จุดแข็ง   
           ศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จมีส่วนร่วมในการการส่งเสริมและพัฒนานิสิต พร้อมทั้งกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนานิสิต และมีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ตลอดถึงโครงการต่าง ๆ  
           2) จุดอ่อน  
                (1) การประสานงานรุ่นพี่ให้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมและทั่วถึงส่งผลให้
รุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
                (2) งบประมาณมีจ ากัด 
           3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
                (1) ควรประสานเชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จเพื่อสร้างแรงการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 
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                (2) ควรประสานงานรุ่นพี่ผ่านทาง line กลุ่มและ facebook ของรุ่นพี่และจัดประชุม
เตรียมกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจากศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและเปิดโอกาส
ให้ศิษย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนจัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม เพื่อสร้างการส่งเสริมและพัฒนานิสิตซึ่งมีความหลากหลาย 
          ประเมินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนิสิตทุก
รูป/คน  
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร โดย
กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมความรู้เบื้องต้นส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่
และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  
          การด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิต ปีการศึกษา 2561  
         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพบว่า 
          1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
          2) นิสิตได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพและเกิดแรงบันดาล
ใจในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
 3) นิสิตได้เข้าปรึกษาตรงเวลา และได้ยื่นข้อร้องเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามความต้องการ 
          ในปีการศึกษา 2561 มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตหลายโครงการ ทางหลักสูตรได้มีการจัดหางบประมาณ
เพื่อพัฒนากิจกรรม และโครงการดังกล่าว จากการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตอย่างจริงจัง 
 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดีอย่ำงเห็นเป็นรูปธรรม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตที่ เป็นหัวหน้าห้องและแกนน านิสิตทุกชั้นปี ประชุมเตรียมจัด

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วม
กิจกรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากปีที่ผ่านมา  

จากผลปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวประสบผลส าเร็จ จะเห็นได้จากข้อร้องเรียนมีจ านวนลดน้อยลง การ
ย้าย หรือลาออกกลางคันน้อยลง และมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น นิสิตย้ายจากสาขาอื่น คณะอื่นเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรเยอะขึ้น 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต ประเด็นกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร
และแนะแนวแก่นิสิตปริญญำตรี ตัวบ่งช้ีด้ำนกระบวนกำร สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 

 
 
 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 61 
 
3.2.1 การควบคุม การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

สรุปผลการด าเนินงานและการปรบัปรุงกร
กระบวนการให้ค าปรึกษาต่อคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตร 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษานิสิต 
โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรืออ่ืนๆ 

จัดชั่วโมงอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตด้านวิชาการ 

แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตตามมติที่ประชมุ 

ประกาศให้นิสิตทราบ 

เริ่มต้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมมอบหมาย

หน้าท่ีและคัดเลือกให้ดูแลนิสิต 

น าผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการระบบให้

ค าปรึกษาวิชากร 

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการให้ค าปรึกษา 

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 
ประเมินกระบวนการระบบให้ค าปรึกษาวิชาการ 
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กำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการ

สอนและพิจารณา มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน โดยตรวจสอบให้มีการก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้วาง
แผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบ มีกลไก หลักสูตรมี
ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้แก่ การจัดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตกับธนาคารออมสิน และชุมชนคลองรังสิต เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ       

กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (โครงการออมสินยุวพัฒนร์รักษ์ถิ่น)        
กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มทักษะชีวิต และอาชีพ (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 

มีระบบและกลไก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนพัฒนาศักยภาพของนิสิตโครงการและงบประมาณ ได้อนุมัติโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ซึ่งเป็นการร่วมมื่อกันระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตกับธนาคารออมสิน ลงไปช่วยวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวทางหลักสูตรได้อนุมัติจัดเข้าในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐกิจชุมชน, และ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยด าเนินการลง
พื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานตะกร้า โดยการวางแผนการตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและ
อบรมการจัดท าบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิต โดยค านึงถึงศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของนิสิตใน
ปัจจุบันและเป้าหมายที่คาดหวังรวมถึงทรัพยากรและงบประมาณ ก าหนดศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ที่ควร
พัฒนาโดยค านึงถึงทักษะทางวิชาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ มาตรฐานวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากล มีการสอบถามความต้องการของนิสิตที่
ต้องการ พัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านใดเพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาให้กับนิสิตในหลักสูตร  

มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน จากการพูดคุยสอบถามความต้องการของนิสิต พบว่า 
ต้องการที่จะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาไปแล้ว  และต้องการประสบการณ์
ทางภาคสนามจริง ดังน้ันหลักสูตรจึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (โครงการออมสินยุวพัฒนร์รักษ์ถิ่น)   ด้านทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) และด้านทักษะชีวิต และอาชีพ (โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น) โดยที่หลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์กับธนาคารออม
สินขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธโดยการร่วมมือกับธนาคารออม
สินลงพื้นที่ชุมชนคลองรังสิต โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดตลอดถึงการจัดท าบัญชี เพื่อเป็น



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 63 
 
พัฒนาศักยภาพของนิสิต อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการด ารงชีวิตและสภาพการ
ท างานในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีทักษะการคิดและองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถใน
การท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มีความซ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จได้น้ัน 
จ าเป็นที่นิสิตต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปน้ีให้เพียงพอ เพื่อให้นิสิตปัจจุบันสามารถเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ จากกิจกรรมน้ีท าให้นิสิตปจัจุบันสามารถ เข้าใจกระบวนการท างาน และเป็นบทเรียนที่จะอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้อง ทันข่าวสารและรู้ช่องทางของการรับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์กับธนาคารออมสิน และมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอกหรือโครงการเกี่ยวกับการประกวดผลงานทางด้านสิ่งทอ โดยทางหลักสูตรได้
มอบหมายให้ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เป็นผู้ประสานงานและดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมและเป็น
ที่ปรึกษา การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิตเน่ืองจากนิสิตจะได้พัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมตามแนวโน้มการ
ออกแบบและการน าเนอผลงาน 

มีกำรประเมินกระบวนกำร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ธนาคารออมสิน และชุมชนบ้านคลองรังสิต ภายใต้หัวข้อโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นิสิตมี
ความต้องการให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้เรียนรู้ต่อยอดจากรุ่นพี่ และได้ลงพื้นที่ภาคสนามจริง ท าให้ได้ความรู้ความสามารถ 
จากการลงมือปฏิบัติจริง ลงไปช่วยชุมชนด้านแผนการตลาด ด้านการออกแบบ ด้านการจัดท าบัญชี ด้านการสร้าง
ก าไรให้ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้นิสิตปัจจุบันเข้าใจในกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านทักษะการปฏิบัติ และมองเห็นช่องทางการท างานซึ่งจะเป็นการ
ท าให้นิสิตปัจจุบันสามารถที่จะเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง จากการประเมินกระบวนการด านินงานโครงการเรียนรู้
ดังกล่าวยังมีปัญหาด้านความช านาญ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดอย่างต่อเน่ืองเพื่อความช านาญของนิสิต 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป ทางหลักสูตรจะ
เชิญศิษย์เก่าที่ท างานที่ใช้กระบวนการคิด สร้างสรรค์งาน หรือศิษย์เก่าที่ท างานเป็นเจ้าของกิจการเองมาพูดมา
สร้างความเข้าใจให้ นิสิตปัจจุบันมีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นและหากเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมร่วมพร้อมทั้ง
ส่งเสริม นิสิต ดังกล่าว เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และจัดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการต่อยอด โดยเฉพาะ
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการท าความร่วมมือกัน ระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่  ณ กลุ่มสินถ้าโอทอปพวงมาลัยกระดาษทิช ชู ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 

มีผลจำกกำรปรับปรุงเป็นรูปธรรม  
จากกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่  21 นิสิตปัจจุบันมีความเข้าใจด้านความคิด สร้างสรรค์มากขึ้น นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และสามารถที่จะออกแบบหรือผลิตงานที่มีความสวยงาม จากกิจกรรมต่างๆที่หลายๆ
หน่วยงานได้ จัดขึ้น ได้มีนิสิตได้เข้าพบอาจารย์เพื่อขอข้อมูลจากต่างจากกิจกรรมหรือโครงการที่ได้จัดขึ้นน้ันแสดง
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ให้เห็นถึงความเข้าใจถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน และความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกซึ่งจะส่งผลให้ตัวนิสิตมีความมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ท าให้ชุมชน
สร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการร่วมมือกับธนาคารออมสินในปีการศึกษา 2562 เป็นโครงการต่อยอด หรือ
สืบเน่ืองจากปีที่ผ่านมาอย่าเห็นเป็นรูปธรรม และผลการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตัวบ่งช้ีด้ำนกระบวนกำร สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดท าแผนพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

เร่ิมต้น 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตโครงการและงบประมาณ 

ไม่อนุมัติ 

สิ้นสุด 

ประเมินกระบวนการ 

ปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานการปรบปรุงกระบวนการทีเ่ป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏบิัติที่ดี 

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 

ประเมินและปรับปรุงโครงการ 

ทดสอบหลังเข้าร่วม อบรม (Post-test) 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, health literacy, life skill, career อย่างใดอย่างหนึ่ง และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ทดสอบก่อนเข้าร่วม อบรม (Pre-test) 

อนุมัต ิ
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

3.2-1 ค าสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 14/2561 เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 

3.2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-3 ระเบียบการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
3.2-4 คู่มือการให้ค าปรึกษา 
3.2-5 แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
3.2-6 แบบประเมินความต้องการของนิสิต 
3.2-7 รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต 
3.2-8 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที่ 2/2561 
3.2-9 Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มจร https://www.facebook.com/econ.mcu 
3.2-10 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษบรรยาย 
3.2-11 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 
3.2-12 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท 
3.2-13 สรุปโครงการ ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
3.2-14 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย  
3.2-15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 
3.2-16 รายงานวิจัยของนิสิตในรายวิชาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร์ 
3.2-17 สรุปโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย รายวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย  
3.2-18 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 16 (ออนไลน์)  

https://www.youtube.com/watch?v=eUHR2UKADoI 
3.2-19 สรุปวาระการประชุม คร้ังที่ 2/2561 
3.2-20 สถิติข้อร้องเรียนประจ าปีการศึกษา2559-2561 
3.2-21 สถิติเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

เร่ืองท่ีก ำหนดให้รำยงำนเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับนิสิตตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 
 - การคงอยู่ 
 - การส าเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการรายงาน

ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้
ในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนนิงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2557 ถึง 2561 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตคิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ข้อมูลกำรคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รำยงำน 5 ปี รวมปีประเมิน)  

ปีกำรศึกษำ 
ท่ีรับเข้ำ 

จ ำนวนท่ี
รับเข้ำ 

จ ำนวนนิสิตคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ ร้อยละ 
กำรคงอยู่ 2557 2558 2559 2560 2561 

2557 34 34 34 34 32 32 94.18 
2558 15 - 15 15 13 12 80.00 
2559 18 - - 18 18 18 100 
2560 26 - - - 26 26 100 
2561 11 - - - - 11 100 
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กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในปีการศึกษา 2561 มีอัตราการส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยะ 94.18 ซึ่งอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่ครบ
จ านวนน้ัน มีสาเหตุมาจากนิสิตลาออกและพักการเรียนเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ ส่วนที่ลงทะเบียนเรียนปกติล้วน
ส า ม า ร ถ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ต าม ร ะ ย ะ เว ล า ข อ งห ลั ก สู ต ร ทั้ งห ม ด  ไม่ มี นิ สิ ต ต ก ค้ า ง  ต้ั งแ ต่ ปี
การศึกษา 2557 ถึง 2561 คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกปี จึงมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 
 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ

ท่ีรับเข้ำ 
จ ำนวนท่ี
รับเข้ำ 

จ ำนวนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี (รูป,คน/ร้อยละ) 
2557 2558 2559 2560 2561 

2553 33 32 (97%)     
2554 18  16 (89%)     
2555 14   8 (57%)   
2556 32    32 (100%)  
2557 34     32 (94.18) 

 
ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผ่าน
ระบบ docs.google พบว่ามีระดับความพึงพอใจของนิสิตอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 จากคะแนน 5.00 จึง
มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ล ำดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบ หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1 จ านวนนิสิตทั้งหมด คน 67 
2 จ านวนนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจ คน 67 
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
เฉลี่ย 4.52 

   - ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา คะแนน 4.55 
   - ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คะแนน 4.61 
   - ด้านกิจกรรมนิสิต คะแนน 4.54 
   - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คะแนน 4.35 

    - ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต คะแนน 4.58 
4 ร้อยละของนิสิตที่ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ร้อยละ 100 
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กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิตประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
มีระบบการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ นิสิต

รับทราบในวันปฐมนิเทศ  3 ช่องทาง ดังน้ี 
 1.ท างร ะ บ บ  IT โด ย ให้ นิ สิ ต แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น ผ่ า น  google form จ าก ก า ร  ส แ ก น  QR 

Code ใน application line 
 2. กล่องร้องเรียนที่ติดไว้บนหน้าภาควิชา 
 3. อาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน 

ในปีการศึกษา 2561 มีการร้องเรียนจากนิสิต 5 เร่ือง คือ 1. ห้องน้ าสามารถใช้งานได้มี ไม่  2 . 
เคร่ืองปรับอากาศของห้องเรียนนิสิตชั้นปีที่ 1 ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการ
สอนของนิสิต  3. ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยช้า ขาดความเสถียรในการเข้าหน้าเว็บไซต์ ไม่เอื้ออ านวยใน
การสืบค้นข้อมูลหรือเปิดเว็บไซต์ประกอบการสอนของอาจารย์  4. หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในห้องสมุดคณะ
สังคมศาสตร์มีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการค้นหาข้อมูลเพื่อท ารายงานส่งอาจารย์ 5. เคร่ืองฉายสไลด์มีปัญหา เช่น 
จอไม่ติด สายต่อมีปัญหา ไม่รองรับโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ ๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล  ซึ่งทั้ง 5 กรณีได้รับการแก้ไขเรียบร้อย
ทั้งหมด ดังแสดงการแก้ไขข้อร้องเรียนในตารางดังต่อไปน้ี 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
1. ห้องน้ าสามารถใช้งานได้มีไม่เพียงพอ ภาควิชาแจ้งไปยังฝ่ายอาคารสถานที่ให้ด าเนินการปรับปรุง และ

ได้ท าการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562 
2. เคร่ืองปรับอากาศของห้องเรียนนิสิตชั้นปีที่ 
1 ช ารุด ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนของนิสิต 

ภาควิชาแจ้งไปยังเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้ด าเนินการ
ปรับปรุง และได้ท าการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2562 

3. ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยช้า 
ขาดความเสถียรในการเข้าหน้าเว็บไซต์ ไม่
เอื้ ออ านวย ในการสืบ ค้นข้ อมู ลห รือ เปิ ด
เว็บไซต์ประกอบการสอนของอาจารย์ 

ภาควิชาแจ้งไปยังฝ่าย IT ที่ให้ด าเนินการปรับปรุง และได้ท าการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562 

4. หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในห้องสมุด
คณะสังคมศาสตร์มีน้อย ไม่เพียงพอส าหรับ
การค้นหาข้อมูลเพื่อท ารายงานส่งอาจารย์ 

ภาควิชาได้มีการจัดหาหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เข้าห้องสมุด
คณะสังคมศาสตร์ 5 เรื่อง ๆ ล่ะ 5 Copy รวมทั้งสิ้น 25 เล่ม 
และมีโครงการหาหนังสือเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ ปี  

5. เคร่ืองฉายสไลด์มีปัญหา เช่น จอไม่ติด 
สายต่อมีปัญหา ไม่รองรับโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ ๆ ไม่
มีเจ้าหน้าที่ดูแล 

คณะสังคมศาสตร์ได้มีการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองมือที่ จ าเป็นต่อการเรียนการสอนต่อเน่ืองทุกปี  เช่น 
คอมพิ ว เตอร์ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ในส านักงานคณบดี คอยดูแลให้ความสะดวกกับนิสิต
ในการเรียนการสอน 
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ผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะน าเร่ืองร้องเรียนของนิสตเข้าหารือและพิจารณา
หาทางแก้ไขต่อไป ทั้งน้ีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการสอบถามข้อร้องเรียนจากนิสิตหลายช่องทาง เช่น 
Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, Facebook ส่วนตัวอาจารย์, Line กลุ่มนิสิตเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี Line 
ส่วนตัวอาจารย์ โดยหากภาควิชาได้รับเรื่องร้องเรียนในหลักสูตร จะด าเนินการส่งเร่ืองให้ประธานหลักสูตรได้ทราบ
และพิจารณาแก้ไขต่อไป หากไม่สามารถแก้ไขด าเนินการได้จะประสานงานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการ
รับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรและการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อ
น าข้อเสนอแนะและความต้องการของนิสิตมาปรับปรุง/พัฒนา โดยเสนอต่อคณะสังคมศาสตร์เพื่อด าเ นินการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป 
ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

มีกำรรำยงำนครบทุกเร่ืองตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยู่ที่ ดีขึ้น 
การส าเร็จการศึกษา100 เปอร์เซ็น มีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตดีกว่าปีทีผ่านมา  

มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนทุกเร่ือง อัตราการคงอยู่ของนิสิต และอัตราเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิต
เพิ่มขึ้น อัตราจ านวนข้อร้องเรียนลดลง การเข้าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ (การเรียน การใช้ชีวิต การด าเนินชีวิต) ดีขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา  มีห้องส าหรับให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/

หลักฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

3.3-1 สูจิบัตรประจ าปีการศึกษา 2557-2561 
3.3-2 แผนผังเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
3.3-3 บัญชีเช็คชื่อเวลาเรียน 
3.3-4 กล่องแสดงความคิดเห็นของนิสิตผ่านช่องทางทาง Facebook, Line 
3.3-5 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คร้ังที่ 3/2561 
3.3-6 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3.3-7 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร [ออนไลน์] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
5pfhAWNufGQINa7m2noX6p2izrZXvDNlovUP6EVqSfZp3Q/viewform 

3.3-8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 
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วิเครำะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
- มีการต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษานิสิต ซึ่งสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายรูปแบบ 

เช่น พบหน้าโดยตรง ปรึกษาผ่าน Facebook, ปรึกษาผ่าน Line เป็นต้น ซึ่งท าให้นิสิตคุ้นเคยกับอาจารย์ 
- มีการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบ่อยคร้ัง ท าให้นิสิตเกิดความสามัคคี และท างา นเป็นกลุ่ม/ทีม 

ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้อย่างลงตัว เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับองค์กร และ
ชุมชนต่าง ๆ  

- นิสิตได้รับประโยชน์จากการเดินทางมาเรียนทุกวัน เน่ืองจากอาจารย์เข้าบรรยายสม่ าเสมอ หรือหาก
ไม่เข้าบรรยาย อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งผ่านกลุ่ม Line ห้องให้ทราบ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับระบบและ
กลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตในภาควิชาฯ โดยพยายามส่งเสริมใน
ด้านการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบรับสมัครนิสิต และระบบการ
ส่งเสริมพัฒนานิสิต เน้นย้ าให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกัน 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนำ 
- ควรมีการสนับสนุนงบส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องให้นิสิตมากขึ้น และสร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ความเป็นจริงมากขึ้น 
- ปรับสภาพห้องเรียนให้ดีขึ้น ให้สะอาด และสัปปายะต่อการเรียนรู้มากขึ้น 
- จัดต้ังจุดเสนอหรือยื่นข้อร้องเรียนให้มากกว่าเดิม 
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องคป์ระกอบที่ 4 อำจำรย์ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์กำรประเมิน    
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มีกลไก

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการรับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

ระบบและกลไก หลักสูตรมีการรับอาจารย์เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังน้ี 
        1) ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก าหนดเป้าหมายจ านวนอัตราก าลังของบุคลากร
ด้านอาจารย์ 
        2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านอาจารย์ 
        3) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติอาจารย์ 
       4) มีการก าหนดผู้สอนโดยการค านึงถึงเกณฑ์ของสกอ.เป็นหลักโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน เสนอต่อคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร์เพื่อประกาศเป็นแผนนโยบาย 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ฯ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน ตาม
เอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตร ดังน้ี 

1. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พิณศรี)  
2. พระคมสัน  ฐิตเมธโส (เจริญวงค์) ผศ. 
3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น 
4. ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข 
5. ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด 

 
มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินงำน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ ก าหนดการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์โดยยึดตามแผน และนโยบายจากมหาวิทยาลัย จากการก าหนดอัตราก าลังและสัดส่วน ตลอด
ถึงการจัดสรร และกฎระเบียบการคัดเลือก โดยเสนอเข้าบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ 

 
มีกำรประเมินกระบวนกำร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ในปีการศึกษา 2560  พบว่า  
         1) จุดแข็ง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น โดยมีอาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 2 ท่าน (จบปริญญาเอกในปีการศึกษา 2561 1 ท่าน ก าลังศึกษา 1 ท่าน) และจะศึกษาต่อในปี
การศึกษาน้ีอีก 1 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการครบทุกท่าน  
         2) จุดอ่อน  
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             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
             (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ด้านวิชาการ งานวิจัย 
บทความ หนังสือ ต าราให้มากกว่าน้ี 
 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร   จากการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 
2561 พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ได้ท าการส ารวจความต้องการของอาจารย์ แล้วน าผลการส ารวจเข้าที่
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการบรรจุในแผนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ นอกเหนือจากผลการส ารวจแล้ว ยังส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีความรู้มีศักยภาพในการ
สอนมากยิ่งขึ้น โดยส่งไปอบรม สัมมนา ประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ และส่งให้ศึกษาใน
ระดับสูง เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดหางบประมาณมาสนับสนุจให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

 
         มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ทั้ง 5 ท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้มแข็งด้านคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทาง
หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และมีการเข้าร่วม กิจกรรมเทคนิคการสอน กิจกรรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพ  มีวุฒิปริญญาเอก 3 ท่าน มีต าแหน่งทาง
วิชาการทั้ง 5 ท่าน 
 

มีแนวทำงปฏิบัติท ี่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยันอย่ำงเห็นได้ชัด หลักสูตรมีระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมบูรณ์แบบอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 ท่านไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเข้มแข็งด้านคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทางหลักสูตรมีระบบการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
จำกตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร ด้ำนระบบกำรรับ

และแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

สกอ.พิจารณาเหน็ชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

เหน็ชอบ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ (ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบจ านวนอาจารย์ 

ฝ่ายบริหารงานบคุคลพิจารณาการรับอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรในกรณณีที่อาจารย์ประจ าหลกัสตูรไมค่รบ 

ไม่อนมุติั 

อนมุติั 

มีแนวปฏิบตัิทีด่ี 

สิน้สดุ 

 

อธิการบดีแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ประชุมสรุปผลการด าเนินและปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการทีช่ดัเจนเป็นรูปธรรม 

เหน็ชอบ 

อนมุติั 

สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

 สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเหน็ชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

เหน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

ไมอ่นมุติั 

แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

ด าเนนิการสอบคดัเลือกอยา่งเป็นระบบและประกาศผลสอบ 

ประธานหลกัสตูรท าการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตามแบบฟอร์ม (สมอ.08) 

 

เหน็ชอบ 
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ระบบกำรบริหำรอำจำรย์  
มีระบบและกลไก โดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์และขออนุมัติงบประมาณและด าเนินการ และประเมินการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์หลังเข้าโครงการ 

เน้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตต าราเรียนและเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ 11 (ข้อที่ 6 และ 7) และสนับสนุนการหาแหล่งทุนในการ
บริหารและการวิจัย ซึ่งปีการศึกษา 2561 (วิจัยต่อเน่ืองจากปี 2560) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับงบสนับสนุน 
6 เรื่อง จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. พระคมสัน  ฐิตเมธโส ผศ. เร่ือง “การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ เสริมสร้างหลักการแห่ง
เศรษฐศาสตร์” งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

 2. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ” งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

 3. ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์โลก” งบประมาณ 
จ านวน 100,000 บาท 

 4. ผศ.ดร.เดช  ชู จันอัด เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศไทย” 
งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 

 5. พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณา
การ” จ านวน 200,000 บาท 

 6. พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนางานสา
ธารณสงเคราะห์" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” จ านวน 
120,000 บาท 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ทั้งที่อยู่
ในฐาน TCI และในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ  
 

มีกำรนะระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมินการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า  
         1) จุดแข็ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น โดยมีอาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 1 ท่าน (จบปริญญาเอกในปีการศึกษา2561 1 ท่าน ก าลังศึกษา 1 ท่าน) และจะศึกษาต่อในปี
การศึกษาน้ีอีก 1 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการครบทุกท่าน  
         2) จุดอ่อน  
             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
         3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
            (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ให้มากกว่าน้ี 
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สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกมี
จ านวนมากเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ตามแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ 11 (ข้อที่ 8) ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 ได้มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และคาดการณ์ว่าจะจบในปีการศึกษา 
2562 อีก 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข และในปีการศึกษา 2561 มีการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกอีก 1 รูป ได้แก่ พระคมสันต์ ฐิตเมธโส ผศ. 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท างานและการสอนของอาจารย์เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยในรอบ
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นวิทยากรประจ าประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครูเครือข่ายการสร้างเคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา และด้านการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2561 

2. เข้าร่วมโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” 
3. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)”  
4. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม” 
5. รับทุนการวิจัย เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ” 
นอกจากน้ีหลักสูตรได้ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานและการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  
มีกำรประเมินกระบวนกำร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม วางแผนจัดโครงการ และ  ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2560) และก าลังด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์กระบวนการบริหารอาจารย์ 
สรุปผลการวิเคราะห์ อาจารย์ยังขาดความรู้ด้านภาษา ด้านส่งบทความตีพิมพ์ ด้านทุนสนับสนุน  

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ จากการจัดการ
เรียนการสอน ตามกลยุทธ์การสอน และมีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประ เมินรายวิชา 
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอผลงานต าแหน่งทางวิชาการ 

มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร การบริหารอาจารย์เห็นชัดเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากการสนับสนุน
ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ในปี
การศึกษา 2561 ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข คาดการณ์จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีการสมัครศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกอีก 1 รูป ได้แก่ พระคมสันต์ ฐิตเมธโส ในปีการศึกษา 2562 

ในปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอผลงานต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมา 1 ท่าน ได้แก่ พระ
คมสัน ฐิตเมธโส 

มีผลการผลิตต าราวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าอบรม ทางด้านภาษา และสัมมนาในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
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 มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยันอย่ำงเห็นได้ชัด  โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
ซึ่งทางหลักสูตรมีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบและกลไก มีการระบบการ
บริหารอาจารย์อย่างเป็นระบบอย่างเห็นได้ชัด และมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ซึ่งจะเห็นได้จาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 จบปริญญาเอก 3 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการครบทุกท่าน มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณภาพ
เกินจากที่ มคอ.2 ก าหนดไว้ อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร ด้ำนระบบกำร
บริหำรอำจำรย์ สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (ระบบการบริหารอาจารย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานของหลกัสตูร ประเมินแผน 

 

เร่ิมต้น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบจ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร วางแผนการบริหารอาจารย์ ดงันี ้
   - แผนอตัราก าลงั/การหาต าแหนง่ทดแทน 

   - แผนลดอตัราการลาออก/ย้ายงาน 

   - แผนสรรหาและรับอาจารย์ใหม ่

   - แผนบริหารความเสี่ยง 
   - แผนส่งเสริมพฒันาอาจารย์ 

แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของหลกัสตูร 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

สิน้สดุ 

 

ด าเนินการตามแผน 

ประเมินแผน 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรประเมินกระบวนการบนริหารอาจารย์ 

ปรับปรุงกระบวนการ 

แนวปฏิบตัิทีด่ี 

ไม่ผ่าน 

ผา่น 
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ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

มีระบบและกลไก หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จัดท าแผนการพัฒนา
อาจารย์ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเสนอแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ
อยู่ในแผนของคณะสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรได้ก ากับติดตามแผนการศึกษาต่อ โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปศึกษาต่อ ได้แก่ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข และพระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ.  

มีกำรนะระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพครบตามแผนที่หลักสูตรก าหนด มีบันทึกการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และบันทึกการน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนางาน  

มีกำรประเมินกระบวนกำร  ประชุมคณะกรรมการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยระบุว่ามีปัญหา/ข้อจ ากัด คือ   งบประมาณการพัฒนาตนเองไม่เพียงพอ 
อาจารย์ต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี เสนอคณะกรรมการบริหารวิ ทยาลัย ขอเพิ่ม
งบประมาณการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตาม
กลยุทธ์ของหลักสูตร สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอผลงานต าแหน่ง
ทางวิชาการ และจัดสรรหางบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2560 โดยปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการอบรมระยะสั้น ให้เพิ่มขั้นตอนการก ากับติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนางาน ผลการด าเนินงานสามารถติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานของอาจารย์และบุคลากรทุกคน
ได้จากบันทึก ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์อยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาพรวมมีคะแนนดีมาก ซึ่งดีขึ้น
จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยันอย่ำงเห็นได้ชัด  โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
ซึ่งทางหลักสูตรมีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบและกลไก มีการระบบ
การบริหารอาจารย์อย่างเป็นระบบอย่างเห็นได้ชัด และมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งจะเห็นได้จาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 จบปริญญาเอก 3 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการครบทุกท่าน มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณภาพ
เกินจากที่ มคอ.2 ก าหนดไว้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานเยอะขึ้น มีการเช้าร่วมอบรมในโครงการต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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จำกตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร ด้ำนระบบกำร
สง่เสริมและพัฒนำอำจำรย์ สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1.3 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ (ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการก ากบั ติดตามด าเนินงานของหลกัสูตรประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารย์ 

สิน้สดุ 

ด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร ประเมินแผน/กิจกรรม 
- อาจารย์มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
- ประเมินการสอนนของอาจารย์ 
- จ านวนอาจารย์ทีท่ าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

ปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 

แนวปฏิบตัิทีด่ี 

เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ส ารวจ/วิเคราะห์ ความต้องการพฒันาตนเองของอาจารย์ 

วางแผนพฒันาอาจารย์ 

ด้านการศึกษาต่อ ด้านการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน/อบรม/สมัมนา 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/

หลกัฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

4.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 
4.1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 141/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4.1-3 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
4.1-4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.1-5 สรุปวาระการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 3/2561 
4.1-6 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์      
4.1-7 บันทึกการสอน ปีการศึกษา 2561 
4.1-8 รายงานผลการประเมนิอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2561 
4.1-9 ค าสั่งมหาวิทยาลยัที่ 134/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด) 
4.1-10 สัญญารับทุนอุดหนนุการวิจัย สญัญาเลขที่ ว.224/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760224 
4.1-11 สัญญารับทุนอุดหนนุการวิจัย สญัญาเลขที่ ว.225/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760225 
4.1-12 สัญญารับทุนอุดหนนุการวิจัย สญัญาเลขที่ ว.220/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760220 
4.1-13 สัญญารับทุนอุดหนนุการวิจัย สญัญาเลขที่ ว.218/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760218 
4.1-15 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” ของ พระคมสนั ฐิตเมธโส 
4.1-16 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่)” ของ ผศ.เดช  ชูจันอัด 
4.1-17 เกียรติบัติ “ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม” ของ พระคมสัน 

ฐิตเมธโส 
4.1-18 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนา เรื่อง การขอต าแหน่งทางวิชาการ” ของ พระคมสนั 

ฐิตเมธโส 
4.1-19 เกียรติบัติ “ผ่านการฝึกอบรมวทิยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) รุ่นที่ 11 

4.1-20 หนังสือเชญิ นายเดช  ชูจันอัด เรื่อง เปน็วิทยากรประจ าประเภทวิชาการประชมุพัฒนาครเูครือขา่ย
การสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 

4.1-21 หนังสือเชญิบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่) ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
4.1-22 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2  คุณภำพอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

กำรประเมินตนเอง 
1 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  60 

(5 คะแนน) 
2 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  100 

(5 คะแนน) 
3 4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ  100 

(5 คะแนน) 
4 4.2.4 จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก

ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- 

5 ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 15 คะแนน 
6 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หา

ค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 3 /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 4) 
5 คะแนน 

 
กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 

 

 
4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำตรีท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
หลักสูตรระดับปริญญำตรี 

รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน 3 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

คะแนน 
5 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 5 บรรลุ 

 

 

รำยกำรหลักฐำน  
รหัสเอกสำร/

หลักฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

4.2.1-1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.1-2 ปริญญาบัตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.1-3 ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
4.2.1-4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำตรีท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
รำยกำร หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน 5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

คะแนน 
5 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 40 100 5 บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน  
 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

4.2.2-1 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.2-2 ปริญญาบัตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.2-3 ค าสั่งแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
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4.2.3  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ช้ินงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5   
2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 5 1.00 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

 - ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 2 2.00 

 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ 1.00   
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ที ่ รำยกำร 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ช้ินงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
1.00   

2.00 
 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
1.00 2  

 - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5.00 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ท่ี รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน 
2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
5.00 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 100 

4 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยก าหนดให้ 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

5 คะแนน 

 
รำยกำรหลักฐำน  

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

4.2.3-1 
 

บทความวิช าการเร่ือ ง ของ พระคมสัน  ฐิต เม ธโส  เร่ือ ง “ "Buddhism and Hidden 
Economy Distribution". Contributed to The 1st International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. 

 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “"การพัฒนากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง". รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
http://rasc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/Article_06.pdf
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4.2.3-2 บทความวิชาการเรื่อง ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เร่ือง "การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์". วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561. 

4.2.3-3 บทความวิชาการเรื่อง วิจัย ของ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
ความจนด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU 
Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562.  

4.2.3-4 บทความวิชาการเรื่อง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "Resource Management Based on 
Buddhist Approach According to Government Administration in Thailand 4.0 
Era". International Journal of Managment and Economics. Vol. I No.25 
September-2018. 

4.2.3-5 บทความวิชาการเรื่อง ของ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น "พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความจน
ด้วยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

4.2.3-6 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระครูปริมานุรักษ์ รศ.ดร."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

4.2.3-7 บทความวิชาการเรื่อง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด."พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน่าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

4.2.3-8 วิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความ
มั่นคงของชุมชน” 

4.2.3-9 วิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนา
งานสาธารณสงเคราะห์" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 5 บรรลุ 

 
 
 
 

http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.journal-social.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/008-90-100.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538208439.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Ponpon.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
http://www.econ.mcu.ac.th/images/Article/Prakudach.Article1.pdf
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เร่ืองท่ีก ำหนดให้รำยงำนเก่ียวกับผลท่ีเกิดกับอำจำรย์ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์  

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการรายงาน

ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการด าเนนิงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยนืยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
กำรคงอยู่ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยู่ของอาจารย์เป็นปกติ เน่ืองจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 
ท่าน มีอัตราบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิตรงตามกับที่ สกอ.ก าหนด จึงท าให้หลักสูตร
เข้มแข็งด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอธิบายการคงอยู่ของอาจารย์ตามตาราง ดังน้ี 

ท่ี 
รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ในปีกำรศึกษำ 2559-2561 

สถำนะของอำจำรย์ 
ในปีกำรศึกษำ 2561 

คงอยู่ เกษียณ ลำออก 
1 พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. ✓   
2 พระคมสัน  ฐิตเมธโส ผศ. ✓   
3 ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น ✓   
4 ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข ✓   
5 ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด ✓   
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ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีผล

คะแนนเพิ่มขึ้นทุกปี ต้ังแต่ปี 2559 -2561 จึงท าให้หลักสูตรเข้มแข็งด้านหลักสูตร ซึ่งอธิบายตามตาราง ดังน้ี 

ที ่ รำยกำรประเมิน 
คะแนนประเมินประจ ำปกีำรศกึษำ 

2559 2560 2561 
1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.38 4.71 4.73 
2 กระบวนการบรหิารหลักสูตร 4.68 4.69 4.70 
3 กระบวนการเรียนการสอน 4.18 4.48 4.51 
 คะแนนเฉลี่ย 4.41 4.62 4.64 

 

รำยกำรหลักฐำน  
รหัสเอกสำร/

หลกัฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

4.3-1 มคอ. 2  
4.3-2 ค าสั่งต่ออายุงาน พระครปูุรมิานุรักษ์,รศ.ดร. 
4.3-3 ตารางเปรียบเทยีบการคงอยู่ของอาจารย ์
4.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลังสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการบรหิารจัดการหลักสูตร 

4.3-5 สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลังสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

4.3-6 สรุปวาระการประชุม 4/2561 
4.3-7 ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 

 
วิเครำะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 4 

จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
- มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกที่เหลือให้ครบทุกคน พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้ครบทั้งหมด ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการครบทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน และรองศาสตราจารย์ 1 ท่าน  

แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนำ 
- ส่งเสริมการอบรมกระบวนการเรียนการสอนสมัยใหม่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ส่งเสริมให้

อาจารย์ฝึกอบรมการเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การส่งข้อมูลผ่านเว็บ การฝากข้อมูลในระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยการเผยแผ่บทความวิชาการ บทความวิจัยหรือผลิตต าราวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ 
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องคป์ระกอบที่ 5 หลักสตูร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบรหิาร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการพัฒนา
และบรหิารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไม่มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการน าระบบ
กลไกการพัฒนา
และบรหิาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไกการพัฒนา
และบรหิารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการการ
พัฒนาและบริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรเห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร   
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์และรับรองการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรมคู่กับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี และปรับปรุงสาระรายวิชาให้เข้า
กับยุคปัจจุบันความต้องการของนิสิต และผู้ใช้บัณฑิต  

 
มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และ เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด-ปิด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับ  ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว ด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอตามระบบ

และกลไกของมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรคร้ังแรก เริ่มจากการเสนอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผน

ของมหาวิทยาลัย ตามระบบโดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร อาจารย์  

ประจ าหลักสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มี ส่วนร่วม

ในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ 

TQF  เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต 

บัณฑิต ผู้ประกอบการ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท า

รูปเล่ม โดยหลักสูตรมีการด าเนินการเรียนการสอนมีการพัฒนามาเร่ือยๆจนถึงการปรับปรุงคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ. 

2559 ซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาจากสกอ.ในปี 2558 หลังจากน้ันหลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียน การสอนตาม 

เน้ือหา หลักคิด และโครงสร้างหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ 

หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการติดตามการจัดท า มคอ 3 ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ ค าอธิบาย

รายวิชาภายในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน และ มคอ. 5 หลังปิดภาคการศึกษา 1 เดือน มี 

 

กำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้

บัณฑิต จัดท ารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ไม่ต่ ากว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือส าเร็จการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ในร่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต่อไป 
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- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้การรับรองต่อไป 
 
มีกำรประเมินกระบวนกำร ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน มีการเลือก

รายวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐาน และวิชาหลักของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พัฒนารายวิชาที่ล้าสมัยให้ทันสมัย 
ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน าเสนอร่างหลักสูตรให้กับคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์รายวิชาและปรับปรุงแก้ไขรายวิชาบางวิชาที่ไม่เข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรได้ออกแบบสอบถามประเมินส าหรับสาระรายวิชาในหลักสูตรจากนิสิตในรายวิช าเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดยปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวให้ได้เรียนรู้ในภาคสนาม ลงพื้นที่ น า
ความรู้ในรายวิชาไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน วิสาหกิจ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง
รังสิต ธุรกิจจักสาน กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี  

นอกจากน้ียังได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยใน
การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรก าลังจะครบรอบการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2561 

 
มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ จากการทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ใน

ปัจจุบัน ท าให้มีการเสนอในที่ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุง มคอ. 3 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา โดยปรับปรุงสาระการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวให้ได้เรียนรู้ในภาคสนาม ลงพื้นที่ น า
ความรู้ในรายวิชาไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน วิสาหกิจ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง
รังสิต ธุรกิจจักสาน กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร ให้มีการเพิ่มเติม  เน้ือหา
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และฝึกลง
ภาคสนาม ในสภาวะที่สภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการเรียน
การสอนใน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท าการปรับปรุง มคอ. 3 ส าหรับปีการศึกษา 2561/1 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร ผลการปรับปรุงหลักสูตร และสาระรายวิชา ทั้ง 2 วิชา โดยมีการ
เรียนรู้ในภาคสนาม ลงพื้นที่ น าความรู้ในรายวิชาไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน วิสาหกิจ ซึ่งในปีการศึกษา  2561 ได้
ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองรังสิต ธุรกิจจักสาน กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของ
หลักสูตร ให้มีการเพิ่มเติม เน้ือหาเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน และฝึกลงภาคสนาม ในสภาวะที่สภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพื่อใ ห้
สอดคล้องกับการด าเนินการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 นิสิตมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงรายวิชาดังกล่าว 
และวิสาหกิจชุมชน ตลอดถึงธนาคารออมสิน ที่ร่วมมือกับหลักสูตร นิสิตได้ความรู้ ได้แสดงวความสามารถ ได้
ความสามัคคี และได้บทเรียนจากการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น ความความสุขในการ
ด าเนินชีวิต ธนาคารได้เครือข่ายเพิ่มขึ้น ได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
มีแนวทำงปฏิบัติ ท่ีดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน  จากการการออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร ท าให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามรอบ และสกอ.รับทราบ
หลักสูตรเรียบร้อย มีความเข้มแข็งทางด้านหลักสูตร และมีการปรับปรุงรายวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ส่งผลให้นิสิตได้เรียนรู้ภาคสนาม ได้ใช้ความรู้ในรายวิชาลงไปพื้นที่ร่วมกับชุมชน ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองรังสิต กลุ่มสตรียุคใหม่
ไฮเทคโนโลยี ธุรกิจจักสาน โดยสร้างรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างแบรน สร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย และพัฒนา
สื่อในการส่งเสริมการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมช จนท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นไ ด้ชัดเจน นิสิตมีความสุขและ
สนุกกับรายวิชาที่มีการปรับปรุงดังกล่าว จนท าให้มีการปรับปรุงและต่อยอดโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา ณ 
ชุมชนบ้านชุ้ง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการลงไปช่วยธุรกิจพวงมาลัยกระดาษทิชชู 

 
จำกตัวบ่ งช้ี ท่ี  5 .1 กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร  ชนิดของตัวบ่ง ช้ี 

กระบวนกำร สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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เสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 

เสนอหลกัสตูรต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาหลกัสตูร 

เสนอขอความเหน็ชอบต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 

ไมผ่า่น 
 

ปรับปรุงพฒันากระบวนการส าหรับหลกัสูตรใหม่ปรับปรุงสาระในรายวชิาในหลกัสูตร 

สิน้สดุ 

เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบหลกัสูตร 

ด าเนินการเปิดสอนหลกัสูตร 

ประเมินกระบวนการออกแบบหลกัสูตรและปรับปรุงสาระในรายวชิาในหลกัสูตร 

ผา่น 

รายงานผลการปรับปรุงทีเ่ป็นรูปธรรมและมีหลกัฐานชดัเจน 

มีแนวทางปฏิบตัิทีด่ี 

ผา่น 

เร่ิมต้น 

แต่งตัง้คณะกรรมการร่างหลักสตูร 

ส ารวจความต้องการจากผู้ ใช้บัณฑิต ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี รวบรวมเหตุผลความต้องการ  

สรุปผลการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

จัดท าร่าง มคอ.2 

 

 

ผา่น 

แต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูร (ผุ้ทรงคุณวุฒิ) 

คณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูรประชุมและให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะ 
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กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 
ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 
และผู้ใช้บัณฑิต จัดท ารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาหลั กสูตร
ต่อไป 

- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 
ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ไม่ต่ ากว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือส าเร็จการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพื่อพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งให้ค าแนะ น า และข้อเสนอแนะ ในร่างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต่อไป 

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

- น าร่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้การรับรองต่อไป 
มีระบบ มีกลไก ด้านการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีการก าหนดวัน เวลา ในการ ประชุมประจ าหลักสูตรล่วงหน้า  

ด้านหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด และ สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ตลาดแรงงาน โดยมีการติดตามประเมินผล หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ เอกชน
มาร่วมพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดกิจกรรมน านิสิตเข้า ร่วมประชุม สัมมนา และ ดูงาน นอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้นอก ห้องเรียน 

ด้านนิสิต มีการประเมินความรู้ ความสามารถของนิสิต ทางด้านภาษาต่างประเทศ และ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จัดให้มีการประเมินความรู้ ความสามารถของนิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ และ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ซึ่งใช้ผล  การ
ประเมินจากส่วนกลาง ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 น้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ซึ่งกระบวนการเป็นไปตามกฎ ระบบเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นแล้ว 

นอกจากน้ัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องจัดท า มคอ. 3 ซึ่งเป็น
แผนการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา  
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เมื่อจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องรายงานการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 
5 และรวบรวมข้อเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากน้ันน าเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุง
เน้ือหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 
มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ  มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสรรหาและเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพัฒนาหลักสูตร แต่งต้ังและวางแผนจัดประชุมคณะกรรมการ  วิพากษ์
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 น้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ซึ่งกระบวนการเป็นไปตามกฎ ระบบเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นแล้ว 

นอกจากน้ัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในราย วิชาต่าง ๆ จะต้องจัดท า มคอ. 3 ซึ่งเป็น
แผนการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา  

เมื่อจบภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ จะต้องรายงานการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 
5 และรวบรวมข้อเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากน้ันน าเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุง
เน้ือหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร คณะกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกันประเมิน/ทบทวนกระบวน การการ 

ออกแบบหลักสูตร ซึ่งพบว่าการใช้กระบวนการแต่งต้ังและจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุดใน การวิพากษ์
หลักสูตรน้ันต้องมีการเตรียมการนัดหมายและการเดินทาง ซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานานอาจท าให้มีเวล าใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไม่เพียงพอ มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบว่าควรปรับปรุง
เน้ือหาที่สอนให้มีความทันสมัยตลอด เช่น การยกตัวอย่างตามสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น เช่น การใช้สื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น เป็นต้น มีการส ารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอทุกปี 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ควบคุมก ากับการปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการด า เนินตลอดจนการ
ปรับปรุงการใช้สื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และการเรียน
การสอนแบบออนไลน์มากขึ้น 

มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบว่าควรปรับปรุงเน้ือหาที่สอนให้มีความทันสมัย
ตลอด เช่น การยกตัวอย่างตามสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและทันสมัยเพิ่มขึ้น เช่น การใช้สื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น เป็นต้น มีการส ารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอทุกปี เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มา
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้
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ควบคุมก ากับการปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการด า เนินตลอดจนการปรับปรุงการใช้สื่อ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์และการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์มากขึ้น 

 
มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ จากเดิมใช้กระบวนการแต่งต้ังและจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุด แต่ 

เน่ืองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลักสูตรแต่งต้ังไม่สะดวกในการเดินทางและเน่ืองจากการจัดเวลา  และมี
ภาระหน้าที่ ค่อนข้างมาก ดังน้ันหลักสูตรจึงปรับกระบวนการประชุมเป็นการเข้าขอรับการสัมภาษณ์  เพื่อขอ
ข้อคิดเห็นเป็นรายบุคคล โดยจะด าเนินการส่งรายละเอียดของโครงร่างของหลักสูตรให้ล่วงหน้าและ  หลังจากน้ัน
คณะท างานจึงเข้าขอข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำร มีการรายงานผลการปรับปรุงจากผลการประเมินชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แสดงให้เห็นว่า มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานตาม ระบบและกลไกหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามที่ก าหนดและส่งผลให้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีผลการ ด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน  มีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท า
ให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มี
หลักฐานความส าเร็จปรากฏชัดเจน ตลอดจนมีน าความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้ 
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร สำมำรถอธิบำยเป็น 
Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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สภาวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร  

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรน าเสนอสภามหาวิทยาลยั 

ผา่ยวิชาการแจ้ง สกอ. เพ่ือรับทราบหลกัสตูร 

คณะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร 

สิน้สดุ 

รายงานผลการปรับปรุงทีช่ดัเจนเป็นรูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบตัิทีด่ี 

ไมอ่นมุตัิ 

เสนอต่อที่ประชุมวิพากษ์/ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

ฝ่ายวชิาการส่งส าเนาหนงัสือแจ้งจาก สกอ. ให้คณะฯ และคณะส่งให้สาขาฯ 

ประเมินกระบวนการหลกัสูตร 

ไมรั่บทราบ 
อนมุติั 

 

เหน็ชอบ 

รับทราบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เหน็ชอบ 

สาขาวิชาบนัทกึเสนอต่อคณะ 

 

 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เร่ิมต้น 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจดัท าแผนปรับปรุงหลกัสตูร 

สาขาวชิาเสนอรายชื่อต่อคณะเพือ่จัดท าค าสัง่มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสตูร 

 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1.2 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขาน้ัน ๆ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเสนอต่อท่ีประชุมสภาวชิาการ 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/

หลักฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

5.1.-1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5.1.-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2560 

5.1.-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  
5.1.-4 มติคณะสังคมศาสตร์ 
5.1.-5 มติสภาวิชาการ 
5.1.-6 มติสภามหาวิทยาลัย 
5.1.-7 มคอ. 2 (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
5.1.-8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่  2) 
5.1.-9 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 
 - การก าหนดผู้สอน 

 - การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไกการ
วางระบบ
ผู้สอนและ

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 

จัดการเรียนการ
สอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

จัดการเรียน
การสอน 

- มีการน าระบบ
กลไกการวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีการน าระบบกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรก ำหนดผู้สอน  
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อให้นิสิต
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ  

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นิสิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใน

คณะสังคมศาสตร์ เพื่อก าหนดและพิจารณาผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ/ ความสามารถ/คุณสมบัติ/คุณวุฒิ

การศึกษา ที่เหมาะสม คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้สอน ท าการส ารวจผู้สอนตาม

ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ และประกาศชื่อผู้สอนในตารางสอน ต่อจากน้ันให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 เรียบร้อยแล้วให้ผู้สอนน า มคอ.3 ไปใช้ 

 มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติอาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาใดก็จะมีหน้าที่ใน

การจัดท า มคอ. 3 และส่งรายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ใน มคอ . 5 เพื่อเสนอแนวทาง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป  

 มีกำรประเมินกระบวนกำร มีการประเมินอาจารย์ทุกรอบ 6 เดือน โดยฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ต้องท าแบบประมวลผลงานบุคลากร ต าแหน่งวิชาการ (บค.37) ประกอบด้วย 1) งานสอน 2) งานวิจัย 3) 
งานที่ปรึกษาของนิสิต 4) งานเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 5) ผลงานวิชากร เช่น เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/
ต ารา บทความทางวิชาการ งานแต่งเรียบเรียง/งานแปล  และผลงานด้านอื่นๆ เป็นต้น 6) งานบริการวิชาการ 7) 
งานบริหาร และ 8) งานอื่นๆ ทั้งน้ีอาจารย์ต้องแนบแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานบุคลากร ต าแหน่งวิชา (บค. 38) 
ส่งให้หัวหน้าภาควิชาเพื่อประเมินการปฏิบัติงานเสร็จส่งคณบดีเพื่อด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป และน าส่งฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบุคคล เพื่อพิจารณาต่อไป (ใช้วิธีการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ) จากการก าหนดผู้สอน ก าหนดภาระงาน
ของคณาจารย์ตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ พบว่า รายวิชาผู้สอนยังไม่แตกฉานในรายวิชาน้ัน ๆ และในรายวิชา
บางวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายแทน เน่ืองจากว่าไม่มีความรู้ในด้านวิชา
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น้ัน ๆ การจัดสรรภาระงานสอนให้มีการกระจายยังไม่เท่าเทียมกันและยังขาดการส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตร
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้ครบทุกพันธกิจ โดยจัดท าแผนการสอนของหลักสูตร 
 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีความถนัดใน
รายวิชาน้ัน ๆ ให้สอนตามความถนัด การจัดสรรภาระงานสอนให้มีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้
คณาจารย์ในหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้ครบทุกพันธกิจ โดยจัดท าแผนการสอนของหลักสูตร 
 มีผลกำรปรับปรุงกระบวนกำร ส่วนใหญ่มีแผนการปรับปรุงในด้านการสอน มีการประชุมหารือการ

พัฒนาการสอนท าให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งจักได้เป็นแนวทางในการน าไป

พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นิสิตมีความพึงพอใจมากขึ้น อาจารย์มีความถนัดในรายวิชาที่สอนมากขึ้น และ

สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

 มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี การก าหนดผู้สอนดีท าให้การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่

ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วน

ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ

เทคโนโลยี และท าให้นิสิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด

การเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้สอนได้ประยุกต์รายวิชาที่สอนให้เข้ากับความต้องการของนิสิตคือ

การ ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสร้างให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้ น และอยู่อย่างมี

ความสุข นิสิตก็ได้ประสบการณ์จริง และได้บทเรียนภาคสนาม 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ชนิดของตัวบ่งช้ี 
กระบวนกำร ด้ำนก ำกับผู้สอน สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.1 กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ระบบการก าหนดผู้สอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.3  
 

ไมเ่หน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการ 

สิ้นสุด 

 

ผู้สอนน า มคอ.3 ไปใช ้

กรรมการประจ าหลักสูตรประเมินผู้สอน 

นิสิตประเมินความพึงพอใจผู้สอน 

ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินของนิสิต 

เริ่มต้น 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้สอน 

ประกาศชื่อผู้สอนในตารางสอน 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3  

ส ารวจผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
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กำรก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3) และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการติดตามการจัดท า มคอ. 3 ของอาจารย์ผู้สอนตาม
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามก าหนดเวลา โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
ก าหนดรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนแล้ว จะต้องรับผิดชอบจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาน้ัน ๆ และให้ด าเนินการภายใน 
15 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามความเรียบร้อย เมื่อได้ มคอ. 3 ครบตาม
จ านวนรายวิชาและเวลาที่ก าหนด จึงน าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม เช่น มีความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ใน มคอ. 2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา เป็นต้น  

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วจึงให้อาจารย์ผู้สอนน า มคอ. 3 เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มที่ภาควิชา จัดไว้ให้ 
นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยนโยบายให้นิสิตมีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียน
การสอนโดยจัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยการประเมินผ่านระการประเมินอาจารย์ออนไลน์เป็ นระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น มีการบันทึกเวลาเข้า และเวลาออกสอนของอาจารย์ประจ ารายวิชาอีกด้วย คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้สอน ท าการส ารวจผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ และประกาศชื่อผู้สอนในตารางสอน ต่อจากน้ันให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณา มคอ.3 เรียบร้อยแล้วให้ผู้สอนน า มคอ.3 ไปใช้ 

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี  
- การควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน- การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย - เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ    
- การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในรายวิชา/ผู้ประกอบการ - การศึกษาดูงาน - การเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นิสิต - การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่ม นิสิตเพื่อน าไปใช้ประกอบอาชีพ- ก าหนดช่องทางการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีและภาษา- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาใดก็จะมีหน้าที่ใน
การจัดท า มคอ. 3 และส่งรายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ใน มคอ. 5 เพื่อเสนอ แนวทาง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนร่วมกัน
จัดท า มคอ.3 ตาม mapping  ที่ปรากฏใน มคอ.2 ของหลักสูตร – แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
มีการฝึกปฏิบัติ - การบูรณาพันธกิจต่างๆให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน - การจัดท าข้อสอบ วิธีการเก็บคะแนน 
และวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกัน 

ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ การ
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุมิภายนอก ผู้ประกอบการและการศึกษาดูงาน - มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 มีกำรประเมินกระบวนกำร ผู้สอนท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐาน 5 ด้านในรายวิชาหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน และจัดท า มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยพิจารณาประเด็นการประเมิน
ตามมคอ.3  

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนน า มคอ.5 ของทุก
รายวิชาที่เปิดสอนเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิ - น าผลการ
ด าเนินงานมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หลังสิ้นปีการศึกษา 

มีผลกำรปรับปรุง หลักสูตรมีการประชุมน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปโดย
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดหาผุ้สอน-ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ภายใน
หลักสูตร PDCA (KM) 
 มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นิสิต
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้สอนได้ประยุกต์รายวิชาที่สอนให้เข้ากับความต้องการของนิสิตคือการ ร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสร้างให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และอยู่ อย่างมีความสุข นิสิตก็ได้
ประสบการณ์จริง และได้บทเรียนภาคสนาม 
 ด าเนินการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA และ จัดการความรู้ (KM) ใน
กระบวนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 
  

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ชนิดของตัวบ่งช้ี 
กระบวนกำร ด้ำนกำรติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ มคอ.3 และกำรจัดกำเรียนกำรสอน 
สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (การติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดกาเรียนการสอน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลกัสตูรพิจารณา มคอ.3  
 

ไมเ่หน็ชอบ 

เหน็ชอ

บ 

คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรประเมินกระบวนการ 

สิน้สดุ 

 

ผู้สอนน า มคอ.3 ไปใช้ 

กรรมการประจ าหลกัสูตรประเมินผู้สอน 

นิสิตประเมินความพึงพอใจผู้สอน 

ปรับปรุงและพฒันาการสอนจากผลการประเมินของนิสิต 

เร่ิมต้น 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพือ่ก าหนดคณุสมบตัิผู้สอน 

ประกาศชื่อผู้สอนในตารางสอน 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3  

ส ารวจผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ 

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงทีเ่ป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบตัิทีด่ี 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีท่ีมีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรทำงสังคม และ
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีระบบ และกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการน าความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นสิ่งที่หลักสูตรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งดังน้ันภาควิชาจึงได้ขอก าหนดไว้แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะสังคมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นทิศทางการด าเนินกิจกรรมหรือโครงกา รต่างๆ จึงได้มีการน านิสิตลงพื้นที่นอก
มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น “ โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 16” เป็น
ความร่วมมือกันระว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณพิต เป็นโครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา 402 303 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นการฝึกและ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล การท าความรู้จักกับชาวบ้าน การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชน แล้ว
น าประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์ และเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ แนวคิดด้านสังคม วัฒนธรรม การน าห ลักธรรมมา
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาและส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนาและ
ชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และ โครงการยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น เป็นความร่วมมือกันระว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นโครงการที่บูรณาการกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ
รายวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการฝึกและ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ ชุมชน
เพื่อเก็บข้อมูล การท าความรู้จักกับชาวบ้าน การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชน แล้วน า
ประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์ และเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ แนวคิดด้านสังคม วัฒนธรรม การน าหลักธรรมมาช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรักษาและส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนาและชุมชน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นการเรียนรู้ภาคสนามตลอดถึงเข้า
ไปสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการลงไปออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนการลาด ช่องการจัดจ าหน่าย ตลอดถึงการใช้
หลักธรรมเข้าไปช่วยชุมชน 
 

มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้การน าความรู้ไปบูรณาการใน

การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้าน

มะขามทานตะวัน ต าบลตาเสา อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และบูรณาการรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรียุคใหม่ไฮเทคโนโลยี ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

มีกำรประเมินกระบวนกำร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ได้ท าการประเมินกระบวนการจากทั้ง 2 

สถานที่ที่มีการบูรณาการ การเรียนการสอนดังกล่าว พบว่า นิสิตมีความพึอพอใจอยู่ในระดับมาก ประชาชนใน

ชุมชนมีความต้องการให้มีกิจกรรมอย่างน้ีอีก ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดให้มีโครงการต่อเน่ืองในรายวิชา

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมเอง และรายวิชา เศรษฐศาสตร์
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ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ในพื้นที่บ้านชุ้ง ต าบลบ้านชุ้ง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

จัดสรรหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุน 

มีผลกำรปรับปรุง หลักสูตรมีการประชุมน าผลการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปโดย
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดหาผุ้สอน-ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ภายใน
หลักสูตร PDCA (KM) 

 
 มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นิสิต
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้สอนได้ประยุกต์รายวิชาที่สอนให้เข้ากับความต้องการของนิสิตคือการ ร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสร้างให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และอยู่อย่างมีความสุข นิสิตก็ได้
ประสบการณ์จริง และได้บทเรยีนภาคสนาม 
 ด าเนินการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA และ จัดการความรู้ (KM) ใน
กระบวนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนในปีถัดไป 
 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ชนิดของตัวบ่งช้ี 
กระบวนกำร ด้ำนระบบกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีท่ีมีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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พิจารณา มคอ.3 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2.3 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
(ระบบการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมอ่นมุติั 

อนมุติั 

เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรก าหนดรายวิชาเพ่ือจดัการเรียนการสอนที่บรูณาการฯให้สอดคล้องกบัแผน 

ประชุมระดมความคิดเหน็ 

ออกแบบ มคอ.3ที่มีการบรูณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการและการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีผลการปรับปรุงทีเ่ห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

สิน้สดุ 

 

ด าเนินการ 

ประเมินผลกระบวนการ 

ประชุมสรุปผลการประเมินกระบวนการ 

น าผลพิจารณาไปปรับปรุงแผน 

จัดตัง้คณะกรรมการแบง่หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

มีแนวปฏิบตัิทีด่ี 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

5.2.-1 สรุปวาระการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1/2561 
5.2.-2 สรุปวาระการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4/2561 
5.2.-3 หนังสือเชิญอาจารย์สอนในแต่ละรายวิชา 
5.2.-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
5.2.-5 ตารางเรียนปีการศึกษา 2561 
5.2.-6 มคอ. 3       
5.2.-7 สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.-8 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “พิพิธภัณฑ์เงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย” 
5.2.-9 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 16 
5.2.-10 สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ของนิสิต “ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่องเที่ยวทอ

ผ้าไทย บ้านสนวน ต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” 
5.2.-11 สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ จังหวัดอุบลราชธานี 
5.2.-12 สรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2.-13 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ 
5.2-14 สรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 2561 

 
กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  กำรประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 

เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
การประเมิน
ผู้เรียนไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการน าระบบ
กลไกการ
ประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผู้เรียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไกการ
ประเมินผู้เรียนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการประเมิน
ผู้เรียนเห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามมคอ.3 ในแต่ละ
รายวิชา โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่ง
การประเมินออนไลน์จะบังคับให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา หากนิสิตท่านใดไม่ประเมินอาจารย์
ผู้สอน เกรดการศึกษาจะไม่ปรากฎ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งปรากฏในคู่มือ อาจารย์
และได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ พร้อมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติใน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์  
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มีกำรน ำระบบกลไกกำรประเมินผู้เรียนไปสู่กำรปฏิบัติ   อาจารย์ผู้สอนท าการศึกษาผลการเรียนรู้และ
การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ รายวิชาที่รับผิดชอบ ที่ก าหนดใน มคอ.2 
น าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ของภาคเรียนที่ผ่านมา มาท าการวิเคราะห์หาแนวทางการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตาม TQF ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง เหมาะสม เพื่อน าไปจัดท า มคอ. 3 เมื่อสิ้นสุดแต่
ละภาคเรียน  

 

มีกำรประเมินกระบวนกำร อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) โดยน าเสนอ
รายละเอียดของประสิทธิผลของ การวัดผลการเรียนรู้และผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง  

 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไปทุกรายวิชา โดย
เสนอต่อหลักสูตรเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะกรรมการ
หลักสูตรน าผลการศึกษา(ค่าระดับคะแนน) ของทุกรายวิชามาร่วมกันพิจารณา และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 
เพื่อเป็นการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต หากกรณีที่ผล การศึกษา (ค่าระดับคะแนน) มีความ
ผิดปกติ มีการก าหนดให้อาจารย์ ผู้สอนบันทึกรายงานเหตุผลน าเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมเพื่อร่วมกันท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

มีผลจำกกำรปรับปรุง  ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้มีการออกแบบวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ครบทุก
รายวิชา โดยมีการน าผลจากการประเมินในปีการศึกษา 2560 มาประกอบการพิจารณาในการออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โ ดยมีการ
ก าหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานที่ระบุไว้ เช่น 
การท ากิจกรรมกลุ่ม การเข้าเรียนตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย การใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยใช้วิธี
ประเมินผ่านทางการสังเกตของอาจารย์ผู้สอนการท าแบบทดสอบ การแสดงออกของนิสิต การส่งชิ้นงาน การ
ท างานร่วมกันของนิสิต เป็นต้น 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ ตามมคอ.3 ในแต่ละ
รายวิชา โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่ง
การประเมินออนไลน์จะบังคับให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา หากนิสิตท่านใดไม่ประเมินอาจารย์
ผู้สอน เกรดการศึกษาจะไม่ปรากฎ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งปรากฏในคู่มืออาจารย์และ
ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ พร้อมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์  นิสิตจะเข้าไปประเมินทุก
รูป/คน เป็นแนวทางที่บ่งบอกว่ามีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำรกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3.1 กำรประเมินผู้เรียน (ระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ TQF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรประชุมก าหนดกระบวน 

การประเมินผลการเรียนร็ตาม กรอบ TQF 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนร็ตามกรอบ TQF ในรายละเอียดของวชิา 

(มคอ.3) 

แจ้งเกณฑ์การประเมินผล/วธิีการ/เคร่ืองมือ/เกณฑ์การให้เกรด ให้นิสิตรับรู้ร่วมกันและ

ให้นิสิตแสดงความคิดเหฯ็ร่วมกันในรายละเอียดของวชิา (มคอ.3) 

น าเกณฑ์ประเมินไปใช้ประเมินนิสิตตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

รายงานผลคะแนนและเกรดต่อคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก่อนแจ้งให้นิสิตทราบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทบทวนเกณฑ์การประกเมานผลการเรียนร้ตามกรอบ 

TQF ของนิสิตให้เหมาะสมกบัรายวชิาและผลลพัธ์การ

เรียนรู้  แจ้งคะแนนเกรดให้นิสิรรับรู้ผลการประเมินอย่างชดัเจน 

น าผลการประเมินมาวเิคราะห ์ตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การประเมินคุณภาพของนิสิตให้มีคุณภาพ 

รายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามรายละเอียดวชิาใน มคอ.5ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ประเมินกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

ปรับปรุงกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

แนวปฏิบตัิทีด่ีกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

สิน้สดุ 
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กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ โดยก าหนด 25 เปอร์เซ็นของการสอบ 
และผลการทวนสอบ น าไปสูการปรับปรุง โดเมน (ทั้ง 5 ด้าน) มีการประเมินข้อสอบโดยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องกับค าอธิบายในแต่ละรายวิชาน้ัน ๆ การสอบวัดผลการเ รียนรู้ ใช้เกณฑ์การวัด
ประเมินการเรียนรู้นิสิตของมหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตัดสินผลการสอบใช้เกณฑ์การตัดเกรดของ
มหาวิทยาลัย 

มีกำรน ำระบบกลไกกำรประเมินผู้เรียนไปสู่กำรปฏิบัติ การก าหนดปฏิทินการศึกษา โดยก าหนดช่วงเวลา

ในการ ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ซึ่ง คณะกรรมการหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์

ผู้สอนทราบ พร้อมทั้งก ากับดูแลการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการ

เรียนการสอน อาจารย์ทุกท่านต้องจัดท า มคอ.5 พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน

หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไปทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาและผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ

ให้คะแนน การตัดเกรด รวมทั้งทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อใช้ในการปรับปรุงในปีถัดไป น าผลการ

เรียนของนิสิตเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เพื่ออนุมัติผลการศึกษาประจ าแต่ละภาคเรียน 

มีกำรประเมินกระบวนกำรการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต ในปีการศึกษา  2561 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในคราวประชุมคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการด าเนินการสุ่มทวนสอบผลสัมฤทธิ์/มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจากการทวนสอบ 

พบว่า มีการด าเนินการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สอดคล้องกับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ แต่บาง

รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงการจัดวิธีการสอนต่างจากที่ระบุ ใน มคอ.3 บางส่วน เช่น อาจารย์ผู้สอนไม่ได้

มอบหมายให้นิสิตใช้เทคโนโลยีหรือการ สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อท างานมาส่ง ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 แต่

อาจารย์ผู้สอน มีการแนะน าเว็บไซต์ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลให้นิสิตเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง และให้ท า

ชิ้นงานส่งเป็นงาน รายบุคคล เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้มีข้อแนะน าในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้แก่

อาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตใช้เทคโนโลยีหรือการ สืบค้นข้อมูล

ผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อท างานมาส่ง ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 แนะน าเว็บไซต์ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลให้นิสิตเพื่อใช้

ในการศึกษาด้วยตนเอง และให้ท าชิ้นงานส่งเป็นงาน รายบุคคล เป็นต้น โดยคณะกรรมการได้มีข้อแนะน าในการ

จัดกิจกรรม  การเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการ  เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มีผลจำกกำรปรับปรุง โดยก าหนดช่วงเวลาในการส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ฯ และแจ้งบุคลากรทราบในการประชุม คณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการตามนโยบายของฝ่าย

วิชาการ และมีการก ากับ ติดตาม ด้วยการแจ้งระยะเวลาการด าเนินการ ดังกล่าวให้อาจารย์ทุกท่านทราบและ

ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แจ้ง

ข้อก าหนด และ ระยะเวลาของการจัดท าและจัดส่ง มคอ.3 ประจ าภาคเรียน ที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แจ้งข้อก าหนดและระยะเวลาของการจัดท าและจัดส่ง มคอ.5 ประจ าภาคศึกษา 

หลังจากรวบรวมผลประเมินการศึกษาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาของ

นิสิต พบว่า มีผลความผิดปกติของการก าหนดค่าระดับคะแนน จึงให้อาจารย์ ทบทวนความถูกต้อง และจากการ

สอบสอบถามสาเหตุเพื่อให้สามารถ ประเมินได้อย่างถูกต้องในปีการศึกษาถัดไป 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี มีการประเมินข้อสอบโดยแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้อง
กับค าอธิบายในแต่ละรายวิชาน้ัน ๆ การสอบวัดผลการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์การวัดประเมินการเรียนรู้นิสิตของ
มหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตัดสินผลการสอบใช้เกณฑ์การตัดเกรดของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ดีอย่าง
เห็นได้ชัด 

 
จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร ด้ำนกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนิสิต สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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เร่ิมต้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรประชุมเพื่อวางแผน/ก าหนดกิจกรรมด าเนินงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ศึกษาเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

สร้างแบบประเมินเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ด าเนินการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

ตรวจติดตามผลการด าเนิน 

ส่งรายงานประเมินผลต่อหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

ประเมินกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากผลการ
ประเมินกระวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขทีเ่ป็นรูปธรรม 

แนวปฏิบตัิทีด่ี 

สิน้สดุ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3.2 กำรประเมินผู้เรียน (ระบบการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต) 

น าเสนอผลการประเมินต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
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กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 
มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินหลักสูตร (มคอ. 5) โดยด าเนินการก าหนดให้ส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา มีการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนทุกรูป/คน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 5 คร้ังต่อภาคการศึกษา 
และมีแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการประเมินผู้ เรียน โดยก าหนดผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  จากการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ มีการก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และประเมินหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.5 

มีกำรน ำระบบกลไกกำรประเมินผู้เรียนไปสู่กำรปฏิบัติ  มีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การประเมินผู้เรียน  เช่น  แต่งต้ังค าสั่งผู้ประเมิน ด าเนินการทวนสอบโดยวิธีการต่าง ๆ  รายงานผลการทวนสอบ 
ในปีการศึกษาที่รับประเมินมีการรายงานผลตาม มคอ.5  เป็นต้น 

มีกำรประเมินกระบวนกำร มีการประชุม ทบทวน ติดตาม หรือประเมินกระบวนการโดยใช้เคร่ืองมือที่
สามารถบ่งบอกถึงผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ด าเนินการประเมินออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ การก าหนด
ผู้สอน การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีการรายงานผล 
การประเมินกระบวนการที่แสดงถึงจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางในการ แก้ไขปรับปรุงพัฒนา ซึ่ง อยู่ใน
รายงานการประชุม ทบทวน ติดตาม หรือ รายงานผลการประเมินให้ชัดเจน 

มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำร มีการน าผลจากรายงานผลการประเมินกระบวนการที่อาจระบุอยู่ใน
รายงานการ ประชุมทบทวน  ติดตามหรือรายงานผลการประเมิน  ไปด าเนินการปรับปรุง กระบวนการการ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พิจารณาเอกสารด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเสริมจุดเด่นหรือมีการแก้ไข 
ปรับปรุงจุดที่ต้องพัฒนาหรือปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และผลที่เกิดขึ้นจากการ  

มีผลจำกกำรปรับปรุง จากรายงานผลการปรับปรุงจากผลการประเมิน และผลที่เกิดขึ้นต้องเป็นผล การ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้น มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มีแนวทำงปฏิบัติท่ีดี  มีวิธีปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือ สู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ โดยการร่วมมือระหว่างหลักสูตร กับธนาคาร
ออมสิน และวิสาหกิจชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างเห็นได้ชัด  

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร ด้ำนระบบกำรก ำกับกำรประเมิน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3.1 กำรประเมินผู้เรียน (ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร มคอ.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ผู้สอนจดัท า มคอ.5 ตามแบบฟอร์ม 

แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 

จดัท าสรุปผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) และน าเข้าสู่ระบบจดัเก็บข้อมูลของ
ส่วนงาน 

ประเมินกระบวนการก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร  

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการก ากับการประเมนการจดัการเรียนการสอนและประเมิน
หลกัสูตร 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบตัิทีด่ี  

สิน้สดุ 

น าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร
ตรวจสอบการวดัผลและเปรียบเทียบการสอน

ตาม มคอ.3 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พจิารณา
เอกสาร 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร/

หลักฐำน 
ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

5.3.-1 แบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอน 
5.3.-2 มคอ. 3 
5.3.-3 สรุปการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังที่ 1-4 
5.3.-4 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 
5.3.-5 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ภาค

เรียนที่ 1 
5.3.-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
5.3.-7 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ก าหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 
5.3.-8 ตารางสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ระดับปริญญาตรี 
5.3.-9 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ภาค

เรียนที่ 2 
5.3.-10 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
5.3.-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ก าหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 
5.3.-12 ตารางสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาตรี 
5.3.-13 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 1/ 2560 

และ 2/2561 
5.3.-14 มคอ. 5 

 
กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1) ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

ล ำดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน 

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร จ านวน 4 คร้ัง 
โด ย ก าร มี ส่ ว น ร่ว ม ข อ ง อ าจ าร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 80 

✓ 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลั กสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต ไ ด้
จัดท า มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยความ
เห็ น ชอบ ห ลั กสู ตรจาก ส า นั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้
เปิดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 21 กันยายน 2561 

✓  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดท า มคอ. 3 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปิด
สอน 

✓  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดท า มคอ. 5 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปิด
สอน 

✓  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดท า มคอ. 7 

N/A  
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ล ำดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน 

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

6 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ 
3 และ มคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
จ าน ว น  ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ในก า ร
ประเมินผลนิสิต ใน มคอ. 2 หมวดที่ 5 
จ านวน 20 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  
32.25  

✓  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน ห รือการ
ประเมิ นผล การเ รียน รู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ 
7 ปีที่แล้ว 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้มีการประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 
2561 เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ในปี
การศึกษาถัดไป โดยให้ทุกรายวิชาระบุ
การปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่
เปิดในปีการศึกษา 2561 

✓  

8  อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่ N/A - 

9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละคร้ัง 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 61 อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรมในการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

✓  

10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน N/A - 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณ ฑิตใหม่  ที่มี ต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

ไม่มีนิสิตชั้นปีสุดท้าย N/A - 
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ล ำดับ 
ดัชนีบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน 

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เป็นไปตำมเกณฑ์ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี N/A - 

รวมตัวบ่งช้ีในปีกำรศึกษำท่ีรับประเมิน 7 

จ ำนวนตัวบ่งช้ีท่ีด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ระดับผ่ำน 7 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีนี้ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ระดับผ่ำน 100 

คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.2 
  1. ค่าร้อยละ 100 = 5  คะแนน 
  2. ค่าร้อยละ 80 = 1 คะแนน 
  3. ค่าร้อยละไม่เกิน 80 = 0 คะแนน 
  4. ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ให้ใช้สูตรค านวณหาค่าคะแนน 

5 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 
5.4-1 สรุปรายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 4 คร้ัง 
5.4-2 เล่ม มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ.  
5.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
5.3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 (จ านวน 

62 วิชา) 
5.3-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 (จ านวน 

62 วิชา) 
5.3-6 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
5.3-7 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 100 100 5 บรรลุ 
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วิเครำะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
- มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแผนการด าเนินงานและ

โครงการเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน TQF โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกลไกควบคุม 
ก ากับการด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

- หลักสูตรมีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัยที่สนองความต้องการของนิสิตและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน 

แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนำ 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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องคป์ระกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ประเด็นท่ีต้องรำยงำน 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีระบบ มี

กลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรยีนรู ้

- มีการน าระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรยีนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมนิ
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรยีนรู ้

- มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการ
เรยีนรู้จากผล
การประเมนิ 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนนุ
การเรยีนรู ้

- มีการน าระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนนุ
การเรยีนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมนิ
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนนุการ
เรยีนรู ้

- มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนนุ
การเรยีนรู้จากผล
การประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนนุการ
เรยีนรู้เหน็ชัดเปน็
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรยีนรู ้

- มีการน าระบบกลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

- มีการประเมนิกระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนบัสนนุการ
เรยีนรู ้

- มีการปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรยีนรู้จากผล
การประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนนุการเรยีนรู้เห็นชัด
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยนั 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถใหเ้หตุผล
อธิบายการเปน็แนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 
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ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/วิทยำเขต/วิทยำลัยสงฆ์/สถำบัน โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 

มีระบบกลไก การด าเนินงานของภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการ
ส ารวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน า
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต อาจารย์และบุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณา
และเสนอไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรในแต่ละปีทั้งแหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ และ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน  

 

มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่กำรปฏิบัติ  ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการโดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
ห้องปฏิบั ติการ กลาง , ห้องสมุด และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ /การให้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

มีกำรประเมินกระบวนกำร ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธีการวิเคราะห์ และประเมิน ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจ ากัด
คือ 1) การด าเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความล่าช้ามากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัย
ฯ 2) ยังไม่มีระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอกลุ่มงานอ านวยการให้ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และก าหนดขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรปฏิบัติตามได้ และเพิ่มขั้นตอน
จัดท าแผนดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 

มีกำรปรุงปรุง/พัฒนำกระบวนกำร ด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก โดยปรับระบบกลไกให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาคือการส ารวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการส ารวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ประจ าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ และซ่อมแซมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ช ารุด ผลจากการปรับปรุงพบว่ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการและมีความพร้อม
ใช้ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งมีผลประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.56  จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 

มีผลจำกกำรหรับกรุงกระบวนกำรเป็นรูปธรรม  คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดประจ าคณะฯ ซึ่งให้บริการในด้าน
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การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ สอน และการด าเนินการด้านวิจัย ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์วารสารวิจัยต่าง ๆ รวมถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในคณะฯอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ มีการจัดสรรเพื่อให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

 

มีแนวทำงปฏิบัติ ท่ีดี  หลังจากที่คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นิสิต 
คณาจารย์ตลอดจน บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และระบบบริการการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 นิสิต อาจารย์ รวมถึง บุคลากรได้ท า
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานของหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 จากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การด าเนินงานของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 

 

จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

มีระบบกลไก หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติรับทราบระบบการด เนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินการด้าน การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการและเพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีใน กระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึง ที่เป็นส่วน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 
ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ wifi ตลอดจนการให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึงเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้การด าเนินการด้าน
การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล
แก่ นิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และน าผลการ
ติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา  ปรับปรุง เพื่อพัฒนา 
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป  
 

 มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่กำรปฏิบัติ  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ  ประจ าคณะ โดยมีประธานอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มี
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุน  การเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต และจากการส ารวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ ของอาจารย์และ
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บุคลากร มาใช้ในการพิจารณา โดยสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ  ประกอบด้วย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดประจ าคณะฯ รวมถึงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ ฯลฯ ซึ่งในการบริหารจัดการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีการ
ด าเนินการโดยแยกสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี  
  1. ห้องเรียน งานบริการการศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรจัดสรรห้องเรียนภายในคณะ
เพื่อ รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน ในกรณีที่ห้องเรียนของคณะมีจ านวนไม่ เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียน และไม่รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน หลักสูตรฯ ประสานงานไปยังคณะฯ/  หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดสอน  
  โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ ประสานงานไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ
ความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
รายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์ รายวิชาสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช 
ชูจันอัด เป็นอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการของรายวิชา 

 2. ห้องปฏิบัติกำร มีกระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมเป็นคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อประชุมวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดสรรอุปกรณ์ส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมกับการประเมินความต้องการและ  ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในการใช้อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ โดยในการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  ในห้องปฏิบัติการ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ด าเนินการโดยคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง ไ ด้มีการส ารวจความ
ต้องการของเคร่ืองมือ เพื่อทบทวนข้อมูลประกอบการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน  ในการประชุม
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง  

 3. ห้องสมุดประจ ำคณะฯ มีการให้บริการหนังสือ ต ารา เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ รวมถึง
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในห้องสมุด จะได้จากการได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้รับผิดชอบห้องสมุดส ารวจความต้องการ
ของ ผู้ใช้บริการ และด าเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน โดยยึดระบบและกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของ คณะฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยในปีการศึกษา 2560 หนังสือ วารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ยังมีจ านวน ที่เพียงพอต่อความต้องการ ทางผู้รับผิดชอบจึงยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อ
เพิ่มเติม และมีผู้บริจาคเป็นจ านวนมาก แต่คณะฯ ได้จัดกิจกรรมจัดต้ัง หน่วยเรียนรู้การสืบค้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กร ให้
มีกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดเพื่อสร้าง
แหล่ง ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถพัฒนาศักยภาพนิสิตมากยิ่งขึ้น และเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 
ทรัพยากรห้องสมุดแก่นิสิตหรือบุคลากรต่างสังกัดคณะหรือบุคคลภายนอกได้ และยังเป็นการมุ่งหวังสร้างแรง  
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างตรงประเด็นและ 
เป็นประโยชน์  

 4. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/กำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ระบบสำธำรณูปโภค/อำคำร 
สถำนท่ี ฯลฯ ในปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  126 
 
เค ร่ือ งมั ล ติมี เดี ย โปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA ขนาดไม่ น้ อยกว่า 2500 ANSI Lumens จ านวน 2 เค ร่ือ ง  
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง  ชุดเคร่ืองเสียงในห้องปฏิบัติการ
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด เคร่ืองปร้ินเตอร์
จ านวน 3 เคร่ือง เพื่อรองรับการท ารายงานและสืบค้นคว้าส าหรับนิสิตของหลักสูตร 

 

มีกำรประเมินกระบวนกำร  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ และประเมิน ผล การประเมินพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ การ
ตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด าเนินการยาก ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน “ค านวณความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา” โดยค านวณจากจ านวนนิสิตใหม่ นิสิตที่มีอยู่เดิม และรายวิชาที่เปิดสอน  
 มีกำรปรุงปรุง/พัฒนำกระบวนกำร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ซึ่งพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจนโดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ก าหนดเกณฑ์จ านวนสิ่งสนับสนุนจากการพิจารณาโดยที่ประชุม เป็นการก าหนดเกณฑ์จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัย จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิสต อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 และมีการปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  1. งานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ด าเนินการส ารวจรายวิชาที่หลักสูตรฯ  เปิดสอน จ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน ๆ และจ านวนห้องเรียนภายในคณะฯ เพื่ อจัดสรรห้องเรียนให้มี ความเหมาะสม
กับจ านวนนิสิสตที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิดสอน  

  2. ในกรณีที่ห้องเรียนของภาควิชาฯ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน และไม่รองรับ
รายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน ประสานงานไปยังคณะฯ / หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดสอน 

  3. หลักสูตรฯ แจ้งให้คณาจารย์และนิสิตทราบ ก่อนเปิดให้มีการเรียนการสอน   
  4. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นิสิต คณาจารย์ 

ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านระบบ  

  5. คณะกรรมการประจ าคณะน าผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาประชุม  
ประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา  
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรเป็นรูปธรรม คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดประจ าคณะฯ ซึ่งให้บริการในด้าน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ สอน และการด าเนินการด้านวิจัย ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ สื่อ
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สิ่งพิมพ์วารสารวิจัยต่าง ๆ รวมถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในคณะฯอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ มีการจัดสรรเพื่อให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

 

มีแนวทำงปฏิบัติ ท่ีดี  หลังจากที่คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นิสิต 
คณาจารย์ตลอดจน บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และระบบบริการการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 นิสิต อาจารย์ รวมถึง บุคลากรได้ท า
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานของหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 จากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การด าเนินงานของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 
 

กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ระบบและกลไก มีระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทบทวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2561 และจัดท าแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามผลการประเมิน ด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง
ของนิสิต อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 

มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่กำรปฏิบัติ   ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ เกี่ย วข้อง
ประเมินกระบวนการด้วยวิธีวิเคราะห์ และประเมินผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ ล าดับขั้นตอนไม่ดี ท า
ให้เกิดความสับสน เมื่อน าระบบกลไกไปปฏิบัติ ที่ประชุมจึงมีมติให้ย้ายขั้นตอน “ประเมินความพึงพอใจฯ” และ 
“จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน” ไปไว้หลังขั้นตอนด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน 

หลังจากที่คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นิสิต คณาจารย์ตลอดจน บุคลากรผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบบริการ
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 นิสิต อาจารย์ รวมถึง บุคลากรได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน การประเมิน
ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานของหลักสูตรของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 

มีกำรประเมินกระบวนกำร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุง
ระบบและกลไก ซึ่งพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจนโดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจน
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มากขึ้นนอกจากน้ียังได้จัดท าแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจในข้อที่มี
คะแนนต่ ากว่าข้ออื่นๆ และด าเนินการป รับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังน้ี 1) เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศประจ า
ห้องเรียน 2) เสนอเปลี่ยนผ้าม่านในห้องเรียน ติดฟิล์มกระจกห้องเรียน และทาสี ใหม่ ซึ่งอยู่ ในระหว่าง
ด าเนินการ 3) จัดหาเคร่ืองฉาย  LCD projector เค ร่ืองขยายเสียง และไมโครโฟนไร้สาย เพิ่ ม ในแต่ละ
ห้องเรียน 4) ส ารวจความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และ 5) ส ารวจความต้องการ
หนังสือที่ทันสมัย เพื่อจัดหามาไว้ที่ห้องสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งส นับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2560 

 

มีผลจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรเป็นรูปธรรม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก ซึ่งพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจนโดยให้ปรับระบบกลไก
ให้มีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากน้ียังได้จัดท าแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึง
พอใจในข้อที่มีคะแนนต่ ากว่าข้ออื่นๆ และด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังน้ี 1) เปลี่ยนเคร่ือง ปรับอากาศ
ประจ าห้องเรียน 2) เสนอเปลี่ยนผ้าม่านในห้องเรียน ติดฟิล์มกระจกห้องเรียน และทาสีใหม่ ซึ่ งอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 3) จัดหาเคร่ืองฉาย  LCD projector เค ร่ืองขยายเสียง และไมโครโฟนไร้สาย เพิ่ ม ในแต่ละ
ห้องเรียน 4) ส ารวจความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และ 5) ส ารวจความต้องการ
หนังสือที่ทันสมัย เพื่อจัดหามาไว้ที่ห้องสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
อาจารย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2560 

 

มีแนวทำงปฏิบัติ ท่ีดี  หลังจากที่คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นิสิต 
คณาจารย์ตลอดจน บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และระบบบริการการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 นิสิต อาจารย์ รวมถึง บุคลากรได้ท า
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานของหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 จากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การด าเนินงานของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  129 

 

จำกตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  สำมำรถอธิบำยเป็น Flowchart ประกอบได้ดังนี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินการตามแผนทีไ่ด้รับการอนมุตัิ 

สรุป/ประเมินผลการด าเนินตามแผน 

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต 

รายงานต่อหน่วยงานทีส่งักดั 

ประเมินกระบวนการท างาน 

น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการท างาน 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเป็นรูปธรรม 

สิน้สดุ 

รายงานผลแนวปฏิบตัิทีด่ี 

ไม่ผ่าน 

เร่ิมต้น 

แต่งตัง้กรรมการส ารวจความต้องการสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

คณะกรรมการส ารวจความพร้อมของข้อมูลพืน้ฐานจ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้
ความต้องการของอาจารย์และนิสิต 

ประชุม/ วางแผน / จดัท างบประมาณ 

เสนอแผนเพื่อพิจารณา 

ผ่าน 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/
หลักฐำน 

ช่ือรำยกำรหลักฐำน/เอกสำร 

6.1-1 ภาพอาคารสถานที่ 
6.1-2 ภาพห้องเรียน 
6.1-3 ภาพห้องคอมพิวเตอร์/ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการจริง) 
6.1-4 ภาพสภาพแวดล้อมทั่วมหาวิทยาลัย (สภาพแวดล้อมจริง) 
6.1-5 ภาพห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6.1-6 ภาพห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 
6.1-7 รายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต 

 
 
กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4 5 5 บรรลุ 

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

จุดเด่นและแนวทำงเสริม 
- มีห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลของนิสิต 2 แห่ง คือ ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  
- มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับราคาค่าเทอม (ห้องแอร์) สวัสดิการเสริมต่าง ๆ เช่น รถเมล์ฟรี อาหารเช้า-

กลางวันฟรี (บรรพชิต) หอพักราคาถูก 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนำ 
- ควรปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น เน่ืองจากว่ามีความทรุดโทรมจากการใช้งานมาหลายปี  
- จัดระบบเรื่องหอพักให้ดีขึ้น ให้เป็นระบบ ระเบียบ มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการ

ประท้วงของนิสิตในหอพัก 
- ควรจัดการเร่ืองขยะ เพื่อบรรยากาศที่ดีขึ้น ให้พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลกัสตูร 
 
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีเสนอในรำยงำนของปีท่ีผ่ำนมำ 
 
แผนกำรด ำเนินงำนปี 2561 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิต
เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ของหลักสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการ ทั้งน้ีสามารถด าเนินการ
บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ มีโครงการต่าง ๆ ดังตารางต่อไปน้ี 

 

แผนด ำเนินกำร ก ำหนดกำรท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ควำมส ำเร็จของแผน/เหตุท่ีไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ “ศูนย์การเรียนรู้ตัน
แลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 

กันยายน 2561 พระคมสัน ฐิตเมธโส ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ “พิพิธภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย” 

กันยายน 2561 ผศ.เดช ชูจันอัด ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต 

กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสา
พัฒนาชนบท รุ่นที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการออมสินยุวพัฒนร์รักษ์
ถิ่น 

สิงหาคม 2561 ผศ.เดช ชูจันอัด ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต “ณ 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่องเที่ยว
ทอผ้าไทย” 

กุมภาพันธ์ 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี) 

โครงสร้างของหลักเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  ทั้งน้ี จากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 มี
ข้อเสนอแนะเรื่องรายวิชาที่ตอบเสนอโลกสมัยใหม่ที่บริโภคในปัจจุบันต้องการการสื่อสาร เสพติดข้อมูลข่าวสาร 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  132 
 
และพฤติกรรมการบริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเ ดิม ดังน้ัน หลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงรายวิชาทาง
เศรษฐศาสตร์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต และสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และการต้องการจ้างงานของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

แผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับปถีดัไป 
 แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2562 

แผนด ำเนินกำร วันท่ีคำดว่ำจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “ศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล 

สิงหาคม 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “พิพิธภัณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย” 

กันยายน 2562 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว” 

กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิต 

กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 
โครงการออมสินยุวพัฒนร์รักษ์ถิ่น สิงหาคม 2562 ผศ.เดช ชูจันอัด 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิต “ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่องเที่ยวทอผ้าไทย” 

กุมภาพันธ์ 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภำพหลักสตูรตำมผูป้ระเมิน 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภำพหลักสูตรจำกผู้ประเมิน 
1. ข้อคิดเห็นหรือสำระจำกผู้ประเมิน 
 1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าในภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีจ านวนน้อย  
 1.2 การเรียนการสอนขาดความหลากหลายทางด้านวิชาการ 
 1.3 วันหยุดมีมากเกินไป 
2. ควำมคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.1 จ านวนอาจารย์มีจ านวนจ ากัดและภาระงานอาจารย์มีเยอะ 
 2.2 การเรียนการสอน ขาดความหลากหลายทางด้านวิชาการจากอาจารย์พิเศษ 
 2.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีน้อยเน่ืองจากมีวันหยุดมากไป 
3. กำรน ำไปด ำเนินกำรวำงแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 3.1 มีการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชามากขึ้น 
 3.2 จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ และจ้างอาจารย์ให้มากขึ้น 

 
สรุปกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. กำรประเมินจำกผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
 1.1 ภาระของอาจารย์มีมากเกินไป 
 1.2. วันหยุดของนิสิตมีมากเกินไป 
 1.3 มีกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากเกินไป 
 1.4  นิสิตต่อห้องมีจ านวนมากไป 
2. ข้อวิพำกษ์ท่ีส ำคัญจำกผลกำรประเมิน 
 2.1 อาจารย์มีจ านวนน้อย มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 2.2 นิสิตมีวันหยุดจ านวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
 2.3 นิสิตมีกิจกรรมอื่นๆ มากเกินไปซึ่งไม่สัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
 2.4 นิสิตต่อห้องมีจ านวนมาก ท าให้การมอบหมายงานมีน้อย 
3. ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

3.1 ควรเพิ่มอาจารย์ในภาควิชาให้มากขึ้น 
3.2 ควรมีวันหยุดที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้น้อยลง 
3.3 ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
3.4 ควรลดจ านวนนิสิตในแต่ละห้องให้เหมาะสม 
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สรุปกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
 1. กระบวนกำรประเมิน 

1.1 มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยดูกระบวนการการบริหารหลักสูตรในแต่ละ
ขั้นตอน 

1.2 มีการตรวจสอบในการท างานการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
1.3 มีการชี้แนะในการบริหารหลักสูตร 
1.4 มีการตรวจสอบว่าได้น าข้อเสนอแนะในแต่ละปีมาปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

 2. ข้อวิพำกษ์ท่ีส ำคัญจำกผลกำรประเมิน 
  2.1 จ านวนอาจารย์ในภาควิชามีน้อย 
  2.2 จ านวนนิสิตในภาควิชาเศรษฐศาสตร์มีมากเกินไปเมื่อเทียบกับอาจารย์ในภาควิชา 
  2.3 การเรียนการสอนมีกิจกรรมและวันหยุดมากเกินไป 
 3. ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

3.1 ควรมีอาจารย์พิเศษมาบรรยายเพื่อเพิ่มความหลายหลายทางวิชาการ 
3.2 ควรมีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชาให้มากขึ้น 
3.3 ควรมีการลดจ านวนกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้น้อยลง 

 4. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมิน 
  4.1  มีแผนในการเพิ่มวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคมมากขึ้น 

4.2 มีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย์ในภาควิชามากขึ้น 
4.3 มีแผนการในการลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลง 
4.4 มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ในด้านวิชาการมากขึ้น 
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สรุปผลกำรประเมิน 
 

ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบคุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำร

ประเมิน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4.25 4.92 4.92 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละ 95 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2   4.96  
องค์ประกอบท่ี 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 5 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3   5  
องค์ประกอบท่ี 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 4 5 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4   5  
องค์ประกอบท่ี 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละ 100 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5   5  
องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 4 5 5 บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 

(13 ตัวบ่งช้ี) 
  

4.99  
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ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน 
ผ่ำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมนิ 
0.01-2.00 ระดับคุณภำพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01-4.00 ระดับคุณภำพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 
ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน 

หลักสูตรได้/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2   2.1 (4.92) 
2.2 (5) 

4.96 ดีมำก 

3 3 3.1 (5) 
3.2 (5) 
3.3 (5) 

  5 ดีมำก 

4 3 4.1 (5) 
4.2 (5) 
4.3 (5) 

  5 ดีมำก 

5 4 5.1 (5) 
 

5.2 (5) 
5.3 (5) 
5.4 (5) 

 5 ดีมำก 

6 1  6.1 (5)  5 ดี 

รวม 13 7 4 2 5  

ผลกำรประเมิน 5 5 5 4.99 ดีมำก 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  138 
 

ภำคนวก 1  
Common Data Set 

 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน หน่วย หมำยเหตุ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1 จ านวบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 32 รูป/คน  
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 32 รูป/คน  
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 4.96 คะแนน  
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รบัการประเมิน 100 ร้อยละ  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 32 รูป/คน  
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 32 รูป/คน  
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 ร้อยละ  
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เทียบคะแนนเต็ม 5 
5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒปิริญญาเอก 3 รูป/คน  
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน  
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 ร้อยละ  
49 ค่าร้อยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (เทียบ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน  
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 100 ร้อยละ  
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน  

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 ระดับคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดับชาติ (0.20) 

5 ชิ้น 
6 

1.00 

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น 
 

 

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น 
1 

 

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น  

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน - ชิ้น  
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ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน หน่วย หมำยเหตุ 
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น  
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
- ชิ้น  

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ชิ้น 
1 

 

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)  

- ชิ้น 
2 

 

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

- ชิ้น  

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ชิ้น  

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ชิ้น  

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น 2.00 

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น  
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว (1.00) 
- ชิ้น  

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

2 ชิ้น 2.00 

71 จ านวนผลงานคนพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ชิ้น  

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น - 
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น  
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้วไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชากรแล้ว 
(1.00) 

- ชิ้น 
 

 

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 ชิ้น  

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 9 น้ าหนัก 5 
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ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน หน่วย หมำยเหตุ 
 ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ชิ้น  

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น  
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - ชิ้น  
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
- ชิ้น  

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ชิ้น  

82 ผลรวมน้ าหนักงานสร้างสรรค์ - น้ าหนัก  
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - น้ าหนัก  
 4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือ

นำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ชิ้น  

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คน  
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร - ชิ้น/คน  
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- คะแนน  

 

 


