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บทสรุปผู	บริหาร 
 

1.  ข	อมูลทั่วไป 
   คณะสังคมศาสตร�น้ันได�ก อกําเนิดข้ึนตั้งแต ป%พุทธศักราช 2526 พร�อมกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม 
จากเดิม 200 หน วยกิต ให�คงเหลือเพียง 150 หน วยกิต และปรับจาก 150 หน วยกิต ให�เหลือ 140 หน วยกิต 
ในเวลาต อมา เช นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ท้ังน้ีเพื่อรองรับ พ.ร.บ.กําหนดวิทยฐานะผู�สําเร็จ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยผู�ที่เป<นกําลังสําคัญในการก อกําเนิดคณะสังคมศาสตร�ในขณะน้ันได�แก  พระ
มหาสํารวม ป>ยธมฺโม (ป.ธ.6, M.A.(Phil.) (เกษียณอายุแล�ว) 
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร� เป<นส วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร� ได�เป>ดดําเนินการศึกษามาตั้งแต ป% พ.ศ.
2533 โดยใช�หลักสูตร พ.ศ.2526 (ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2516) จากน้ันก็ใช�หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2542 
(ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ.2538) ต อมาได�ใช�หลักสูตร พ.ศ.2550 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2542) ต อมาได�
ใช�หลักสูตรใหม ล าสุด พ.ศ.2555 (ปรับปรุงจากหลักสูตร 2550) ต อมาได�ใช�หลักสูตรใหม ล าสุด พ.ศ.2559 
(ปรับปรุงจากหลักสูตร 2558)ดําเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปMจจุบัน แต เดิมมีสํานักงานตั้งอยู ที่ ชั้น 2 มุข
ทางด�านตะวันออกของตึกเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท าพระจันทร� 
กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น เม่ือวันท่ี 16ตุลาคม พ.ศ.2542 ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ได�ย�ายจากวัดมหาธาตุฯ 
ท าพระจันทร� ไปตั้งอยู ที่  83 วัดศรีสุดารามวรวิหาร ถนนบางขุนนนท� -ต ล่ิงชัน เขตบางกอกน�อย 
กรุงเทพมหานคร ปMจจุบัน และเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 ได�ย�ายจากวัดศรีสุดารามวรวิหาร ไปตั้งอยู ที่  79 
หมู ที่ 1 ตําบลลําไทร  อําเภอวังน�อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 
จุดประสงค�ของการก�อตั้งภาควิชาเศรษฐาสตร� 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให�มีความรู�ความเข�าใจในทฤษฏีเศรษฐศาสตร�และหลักเศรษฐศาสตร�แนวพุทธ 
ตลอดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให�สามารถนําหลักธรรมทฤษฎีเศรษฐศาสตร�และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต�ใช�ในการพัฒนาและส งเสริมชุมชนให�มีความม่ันคงดํารงตนอยู ในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีดีตามพระ
ธรรมคําสอนขององค�พระสัมมาสัมพุทธเจ�า 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให�อุทิศตนและสามารถนําหลักเศรษฐศาสตร�แนวพุทธไปประยุกต�ใช�ในการเผย
แผ พระพุทธศาสนาเพื่อช วยพัฒนาประเทศในด�านเศรษฐกิจและสังคมได�อย างมีประสิทธิภาพ 
  1.1  ด	านการกํากับมาตรฐาน 
  ในป% พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยแต งตั้งอาจารย�และผู�ทรงคุณวุฒิของภาควิชาเศรษฐศาสตร� พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� นําเสนอคณะสังคมศาสตร�และสภาวิชาการ
พิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันที่ 18เมษายน 
พ.ศ.2555และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 5/2555 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
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2555และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให�ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล�ว เม่ือวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2556 
  ตั้งแต ป%การศึกษา 2558-2561ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� เป>ดการเรียนการเรียนการ
สอนด�วยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 และจะปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ป% ในป%การศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
กําหนดวิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พร�อมท้ังจัดทําคู มือการประเมินหลักสูตรสําหรับทุกส วนจัด
การศึกษาเพื่อใช�ดําเนินการประเมินหลักสูตรท่ีเป>ดสอน 
  จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด�านการกํากับมาตรฐานพบว า มีอาจารย�ประจํา
หลักสูตรครบและมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 
  1.2 ด	านบัณฑิต 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร�ได�ให�ความสําคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป<นอย างมาก เพราะตระหนักดีว าการประกันคุณภาพการศึกษาเป<นปMจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และบุคลากรในภาควิชาฯ โดยพยายามสร�างระบบกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร พัฒนาคณาจารย�ให�มีคุณวุฒิในระดับสูง ๆ และส งเสริมมีอาจารย�ประจํามีตําแหน งทาง
วิชาการมากข้ึน มีการสนับสนุนกลไกระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต อการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย� เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพ เน�นย้ําให�ครอบคลุมท้ังปMจจัยนําเข�า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังมีความพยายามที่จะสร�างและพัฒนาวัฒนธรรมองค�กรให�
สอดคล�องกับการประกันคุณภาพการศึกษาส งผลต อการพัฒนาบัณฑิตได�อย างมีคุณภาพ 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรูปแบบ
และระบบกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต หรือนิสิตในระดับปริญญาตรี ด�วยการเรียนรู�ด�วยตนเอง
ควบคู กับหลักตําราในหนังสือที่เรียนภายในห�อง 
  จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด�านกิจกรรมการพัฒนานิสิต พบว า ผลการประเมิน
อยู ในระดับดีมาก 
 1.3 ด	านนิสิต 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ได�ให�
ความสําคัญกับระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและบริการด�านข�อมูลข าวสาร ส งเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกัน
คุณภาพการศึกษาเป<นอย างมาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตใน
ภาควิชาฯ โดยพยายามส งเสริมในด�านการให�คําปรึกษาและบริการข�อมูลข าวสารทุกรูปแบบที่เอ้ือต อการ
พัฒนาระบบรับสมัครนิสิต และระบบการส งเสริมพัฒนานิสิต เน�นย้ําให�ครอบคลุมท้ังปMจจัยนําเข�า กระบวนการ 
ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อให�สอดคล�องกันพบว า ผลการประเมินอยู ในระดับดีมาก 
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  1.4  ด	านอาจารย� 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทํา
และพัฒนาระบบฐานข�อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ
นํามาใช�เป<นข�อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู�บริหาร พัฒนาการทํางานให�มีความสะดวกรวดเร็ว คล องตัว และมี
ประสิทธิภาพ มีอาจารย�ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากร  
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนา
บุคลากร ให�มีความรู�ด�านการทําประกันคุณภาพ โดยการส งเข�าอบรมและสัมมนาในโครงการต าง ๆ และส งเข�า
ไปศึกษาดูงานในสถาบันต าง ๆ เพื่อประโยชน�ต อภาควิชาในการทําประกันฯพบว า ผลการประเมินอยู ในระดับ
ดีมาก 
  1.5ด	านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู	เรียน 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการจัดทํา
และพัฒนาระบบฐานข�อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ที่มีความหลากหลาย สามารถ
นํามาใช�เป<นข�อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู�บริหาร พัฒนาการทํางานให�มีความสะดวกรวดเร็ว คล องตัว และมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช น ระบบฐานข�อมูลบุคลากร ระบบฐานข�อมูลนิสิต  ระบบแสดงความคิดเห็นต อการเรียน
การสอนของอาจารย� ระบบฐานข�อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ ระบบฐานข�อมูลงบประมาณ การเงิน และ
บัญชี  
  นอกจากน้ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ยัง ได�นํ า เอาเค ร่ืองมือต างๆ มาใช� ในการพัฒนาระบบงาน เช น การจัดการความรู�  (Knowledge 
Management) ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิตและด�านการวิจัย  
  ผลการดําเนินงานของภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ด�านการบริหารและการจัดการ  
 มีการออกแบบหลักสูตรให�ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ�ปMจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนได�
ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน�และรับรองการแข งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต างประเทศ 
มุ งเน�นให� มีคุณธรรม จริยธรรมคู กับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยที่ว า ศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม  พัฒนาจิตใจและสังคมพบว า ผลการประเมินอยู ในระดับดีมาก 
 
  1.6 ด	านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู	 
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   มีการจัดทํา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการตรวจของคณะกรรมการ  

 นอกจากนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
การจัดอาคารสถานท่ี และห�องเรียน ห�องทดลอง ห�องคอมพิวเตอร� ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร�ได�อํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของหลักสูตรให�สะดวกสบายในการดําเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย� พบว า ผลการประเมินอยู ในระดับดีมาก 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ทั้งหมด 6 องค�ประกอบ) 
    2.1  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค�ประกอบคุณภาพ   

 ผลคะแนนระดับดีมาก4 องค�ประกอบ และผลคะแนนระดับดี 1องค�ประกอบ  
    2.2  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว า คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในภาพรวมเท ากับ 5.00อยู ในเกณฑ� ดีมาก 
    2.3  จุดแข็งและแนวทางเสรมิจุดแข็ง   

  จุดแข็ง 
  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญในหลักสูตร 
  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� มีบุคลากรสายวิชาการมีความรู�ความสามารถ ครอบคลุมสาขาที่จัดการ
จัดการเรียนการสอน 

  3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� มีโครงการส งเสริมและพัฒนาชนบทท่ีจัดโดยนิสิตทุกป%การศึกษา 
  4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� มีท่ีปรึกษาจากภาคประชาชนซ่ึงเป<นกลไกในการติดตามตรวจสอบอย าง
เข�มแข็ง  

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ให�มากยิ่งข้ึน 
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรจัดทําฐานข�อมูลศิษย�เก าให�เป<นระบบ เพื่อนําข�อมูลศิษย�เก ามาใช�

ในการบริหาร 
๓. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรจัดทุนสนับสนุนโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท ของนิสิตชั้นป%ท่ี 

4 เพื่ออํานวยความสะดวกแก นิสิต 
   2.4  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ  

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ความร วมมือกับชุมชนใกล�เคียงในการพัฒนาหลักสูตรยังดําเนินการอย างไม เป<นระบบ 
 2. การดําเนินกิจกรรมที่ส งเสริมการพัฒนาองค�ความรู�ด�านการทําวิจัยและงานสร�างสรรค�ของ

อาจารย�ด�านการเผยแพร  และตีพิมพ�ยังน�อยเกินไป 
 3. ระบบและกลไกการสร�างเครือข ายความร วมมือระหว างนักวิจัยกับองค�การภายนอก ยังไม เห็น

เป<นรูปธรรมชัดเจน ความร วมมือที่เกิดข้ึนยังขาดระบบการติดตามการดําเนินงานภายใต�บันทึกความร วมมือ 
รวมถึงการประเมินผลสําเร็จจากเครือข ายความร วมมือ 
  แนวทางการปรับปรุง  

  1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรเชิญประชาคมในชุมชนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส วนร วมในการ
เสนอแนะในการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะอย างยิ่งการส งเสริมด�านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยเชิญให�เข�าร วมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือร วมกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จ 
 
  2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�เก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยด�านการเรียนการสอนให�มากข้ึน 
  3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร� ควรมีระบบและกลไกการติดตามการดําเนินงานภายใต�บันทึกความ
ร วมมือระหว างนักวิจัยกับองค�การภายนอก รวมถึงการประเมินผลสําเร็จจากเครือข ายความร วมมือต างๆ ให�
เป<นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให�ดี
ยิ่งข้ึน 
 



รายงานการประเมินตนเอง 
การศึกษา ท่ีกําหนดให�มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การกําหนดงานในแต#ละ
องค$ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ#งชี้ท่ีกําหนด 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถให�ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เป3นเ
เศรษฐศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อใช�เป3นข�อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป6การศึกษา 25

การประเมินตนเองเป3นการประเมินผลการดําเนินงานภายใต� 
รวมตัวบ#งชี้ที่ ๒.๓ ซ่ึงไม#รับการประเมินในป6การศึกษานี้
ดําเนินงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาว#าการดําเนินการได�มีการวางแผนไว�หรือไม#ได�
ดําเนินการตามแผนอย#างไร มีการประเมินผลการดําเนิน
องค$ประกอบที่ละตัวบงชี้ จากนั้นก็ประเมินตนเองว#าผลการดําเนินงานอยู#ในระดับใด และมีหลักฐานอ�างอิงซ่ึง
ไม#สามารถจะบรรจุอยู#ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองได� แต#จะจัดทําเป3นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดย
ขอใช�อ�างอิงเป3นเอกสารหลักฐานประกอบ
เศรษฐศาสตร$ เพื่อสะดวกและง#ายต#อการเข�าตรวจของคณะกรรมการ และง#ายต#อการเข�าดูของนิสิต และผู�ท่ี
เก่ียวข�อง จึงได�ทําการอัพโหลดเข�าไว�ในเว็บไซต$ดังกล#าว
 

 

 

 

        

(รอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป3นส#วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่กําหนดให�มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การกําหนดงานในแต#ละ
องค$ประกอบคุณภาพ ตามตัวบ#งชี้ที่กําหนด เพื่อเป3นหลักประกันแก#ผู�มีส#วนเก่ียวข�องและสังคมให�ม่ันใจว#า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาเศรษฐศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถให�ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป3นเอกสารท่ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
เศรษฐศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อใช�เป3นข�อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ

2562 (ในช#วงเดือนมิถุนายน2563) 
การประเมินตนเองเป3นการประเมินผลการดําเนินงานภายใต� 6 องค$ประกอบ 14 

ซ่ึงไม#รับการประเมินในป6การศึกษานี้) ตามองค$ประกอบและตัวบ#งชี้ส#วนจัดการศึกษาในการ
ดําเนินงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาว#าการดําเนินการได�มีการวางแผนไว�หรือไม#ได�
ดําเนินการตามแผนอย#างไร มีการประเมินผลการดําเนินงานหรือไม# โดยเขียนเป3นความบรรยายแยกเป3น
องค$ประกอบที่ละตัวบงชี้ จากน้ันก็ประเมินตนเองว#าผลการดําเนินงานอยู#ในระดับใด และมีหลักฐานอ�างอิงซ่ึง
ไม#สามารถจะบรรจุอยู#ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองได� แต#จะจัดทําเป3นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดย

านประกอบตลอดถึงเอกสารบางอย#างได�ทําการอัพโหลดข้ึนเว็บไซต$ภาควิชา
เศรษฐศาสตร$ เพื่อสะดวกและง#ายต#อการเข�าตรวจของคณะกรรมการ และง#ายต#อการเข�าดูของนิสิต และผู�ท่ี
เก่ียวข�อง จึงได�ทําการอัพโหลดเข�าไว�ในเว็บไซต$ดังกล#าว 

 

 

 

รองศาสตราจารย$ ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
หัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร$  

คณะสังคมศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เป3นส#วนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่กําหนดให�มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน การกําหนดงานในแต#ละ

เพื่อเป3นหลักประกันแก#ผู�มีส#วนเก่ียวข�องและสังคมให�ม่ันใจว#า
ภาควิชาเศรษฐศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อใช�เป3นข�อมูลสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ

 ตัวบ#งชี้ (ไม#นับ
ตามองค$ประกอบและตัวบ#งชี้ส#วนจัดการศึกษาในการ

ดําเนินงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาว#าการดําเนินการได�มีการวางแผนไว�หรือไม#ได�
งานหรือไม# โดยเขียนเป3นความบรรยายแยกเป3น

องค$ประกอบที่ละตัวบงชี้ จากนั้นก็ประเมินตนเองว#าผลการดําเนินงานอยู#ในระดับใด และมีหลักฐานอ�างอิงซ่ึง
ไม#สามารถจะบรรจุอยู#ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองได� แต#จะจัดทําเป3นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดย

ตลอดถึงเอกสารบางอย#างได�ทําการอัพโหลดข้ึนเว็บไซต$ภาควิชา
เศรษฐศาสตร$ เพื่อสะดวกและง#ายต#อการเข�าตรวจของคณะกรรมการ และง#ายต#อการเข�าดูของนิสิต และผู�ท่ี
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สารบัญ 

 หน	า 
บทสรุปผู	บริหาร 
คํานํา 
สารบัญ 

ก 
ฉ 
ช 

  

บทที่ 1 บทนํา 
1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
1.2 คณะต%นสังกัดและสถานที่เป*ดสอน 
1.3 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค.ของหลักสูตร 
1.4 อาจารย. 
1.5 สรุปผลรายวิชาท่ีเป*ดสอนทุกชั้นป4และทุกภาคการศึกษา 
1.6 การวิเคราะห.รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม9ปกติ 
1.7 รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม9ครบ 
1.8 คุณภาพการสอน 

 
1 
1 
1 
2 
10 
15 
15 
15 

บทที่ 2ผลการประเมินตามองค!ประกอบ 
องค.ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
องค.ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
องค.ประกอบที่ 3  นิสิต 
องค.ประกอบที่ 4  อาจารย. 
องค.ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู%เรียน 
องค.ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู% 

 
20 
41 
45 
76 
98 
132 

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ข%อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตร 
แผนการดําเนินงานสาํหรับป4ถัดไป 
ข%อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรตามผู%ประเมิน 
สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู%ท่ีมีส9วนเก่ียวข%อง 
สรุปผลการประเมิน 
ภาคผนวก 
 

143 
143 
144 
145 
146 
147 
149 

 



รายงานประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 1) รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25501851100348   

ภาษาไทย  : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics 

 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: 
  ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  ชื่อย8อ : ศ.บ. 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics 
  ชื่อย8อ (อังกฤษ) : B.Econ.  
 

1.2 คณะต"นสังกัดและสถานที่เป'ดสอน 
 1) คณะต"นสังกัด 
  คณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2) สถานที่เป'ดสอน  
  ภาควิชาเศรษฐศาสตร= คณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ท่ีอยู8 : 79 หมู8 1  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนFอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

1.3 ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค+ของหลักสูตร 
 1) ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร= คณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีความมุ8งม่ันในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูF ความเขFาใจ และความสามารถดFานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร=สมัยใหม8อย8างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
แนวคิด “การบรรจบกันของเศรษฐศาสตร=กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” พรFอม
ท้ังส8งเสริมใหFสามารถประยุกต=ใชFในการเผยแผ8พระพุทธศาสนาเพื่อแกFปTญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของ
ประเทศต8อไป 
 2) วัตถุประสงค+ของหลักสูตร  

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหFมีความรูFความเขFาใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร=และหลักเศรษฐศาสตร=แนวพุทธ 
ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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- เพื่อผลิตบัณฑิตใหFสามารถใชFความรูFทางดFานเศรษฐศาสตร=ไดFอย8างมีประสิทธิภาพในการแกFไขปTญหา
เศรษฐกิจ ปTญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม และปTญหาการว8างงาน 

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหFสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร=ไปประยุกต= ใชFใน
การแกFไขปTญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจFา 

- เพื่อผลิตบัณฑิตใหFมีจิตอาสาสังคมโดยยึดหลักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร=ไป
ประยุกต= ใชFในการแกFไขปTญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจFา 
 
1.4 อาจารย+ 
 1) อาจารย+ประจําหลักสูตร ตาม มคอ.2 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ/สาขาวชิา 
คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป8ท่ี
สําเร็จ 

1 
พระครูปุริมานุรักษ=,รศ.
ดร. 

รองศาสตราจารย=/
สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร= 

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

Magadh University India 
Poona University India 
Poona University India 

2533 
2529 
2527 

2 
พระคมสัน  fgตเมธโส 
ผศ. 

ผูFช8วย 
ศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ศ .ม .  ( เศรษฐศาสตร=
ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย= 
 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2554 
 

2552 

3 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
รองศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

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

Marathwada University, India 
Dilak Deemed University, 
India 
Marathwada University, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2543 
 

2543 
2538 
2535 

4 รศ.พลวัฒน= ชมุสขุ 
รองศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร=) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 

ม. เกริก 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2547 
2539 

5 ผศ.ดร.เดช  ชจัูนอดั 

ผูFช8วย 
ศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
สําหรับผูFบริหาร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ม.นอร=ทกรุงเทพ 
ม. นเรศวร 
 
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2561 
2551 

 
2549 

 

หมายเหตุ : เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปlท่ีที่สําเร็จการศึกษาใหFครบถFวนทุกระดับ 
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2) อาจารย+ประจําหลักสูตรของส2วนงาน ในป:จจุบัน 
2) อาจารย+ผู"สอน 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.สถิตย+ ศิลปะชัย 
วุฒิการศึกษา - ศิลปะศาสตร= สาขาปรัชญา,  Meerut University, 2522. 

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา (พธ.บ.), ม.มหาจุฬาฯ, 2517. 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=พิเศษ (ผูFเชี่ยวชาญดFานเศรษฐวัฒนธรรม) คณะสังคมศาสตร= มจร  

รายวชิาที่สอน 1. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปlการศึกษา 1/2562 
2. วัฒนธรรมไทย ปlการศึกษา 2/2562 
3. เศรษฐศาสตรร=การจัดการโลจิสติกส= ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต (ผิดเผือด) ดร. 
วุฒิการศึกษา - พช.ม. (การพัฒนาชุมชน), ม.ธรรมศาสตร=, 2550. 

- พธบ. (ปรชัญา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544. 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 

สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร= มจร  
รายวชิาที่สอน 1. ปรัชญาเบื้องตFน ปlการศึกษา 1/2562  

2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปlการศึกษา 2/2562 
3. สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
วุฒิการศึกษา -ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยนอร=ทกรุงเทพ. 2561 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=. 2550. 
- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2546. 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= หัวหนFาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย=ประจําหลักสูตร พธ.บ. 

สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปlการศึกษา 1/2562 

2. มนุษย=กับสังคม ปlการศึกษา 2/2562 
3. ศาสนาทั่วไป ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

  



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    4 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย+ ดาวเหนือ บุตรสีทา 
วุฒิการศึกษา - ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=. 2557. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร= มจร  
รายวชิาที่สอน 1. มนุษย=กับสังคม ปlการศึกษา 2/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาชาติชาย ปAญฺาวชิโร (พุ2มจันทร+) 
วุฒิการศึกษา - สส.ม. (สังคมสงเคราะห=ศาสตร=), ม.ธรรมศาสตร=, 2552. 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549. 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห=ศาสตร= คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. บาลีไวยากรณ= ปlการศึกษา 1/2562 
2. พระอภิธรรมปgฎก ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร+ 
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. 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.อนุภูมิ โซวเกษม 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Politics), Poona University, India. 2526 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห=ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2523 
ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปlการศึกษา 2/2562 

2. ภาษากับการสื่อสาร  ปlการศึกษา 2/2562 
3. ภาษาศาสตร=เบ้ืองตFน ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ชวัชชัย ไชยสา 
วุฒิการศึกษา - M.A. (Political Science), Delhi University, India. 2532 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห=ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2521 
ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. คณิตศาสตร=เบื้องตFนปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปริยัติกิตติธํารง 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 

ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= คณบดีคณะสังคมศาสตร= และอาจารย=ประจําหลัก พธ.บ. สาขาการจัดการเชิงพุทธ  

คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนาปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Political Science), Marathwada University, India. 2536 

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

ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. การเมืองกับการปกครองของไทย ปlการศึกษา 2/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล รศ.ดร.กิตติทัศน+ ผกาทอง 
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 

ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห=ศาสตร=  คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ตรรกศาสตร=เบื้องตFน ปlการศึกษา 1/2561  
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เอนก ใยอินทร+ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก        พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร=) 

ปริญญาโท         รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร=) 
ปริญญาตรี         พธ.บ. (รัฐศาสตร= เอกการเมืองการปกครอง) 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. งานวิจัยและวรรณกรมทางพระพุทธศาสนา ปlการศึกษา 1/2562 
2. ตรรกศาสตร=เบื้องตFน ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมา 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553  
- พธ.บ. (รัฐศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 

สถานะของอาจารย= หัวหนFาภาควิชารัฐศาสตร= และอาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. การเมืองการปกครองของไทย ปlการศึกษา 2/2562  

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

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

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. การปกครองคณะสงฆ=ไทย ปlการศึกษา 1/2562 

2. ธรรมนิเทศ ปlการศึกษา 2/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท+ สุนนฺโท ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 

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

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
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รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 ปlการศึกษา 1/2562 

2. ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 ปlการศึกษา 1/2562 
3. ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 ปlการศึกษา 1/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - พธ.ด. (พุทธศาสนา), ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

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

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปlการศึกษา 1/2562 
2. พระวินัยปgฎก ปlการศึกษา 2/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ดร.เดชา กัปโก 
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Social Science), Magadh University, India. 2538 

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

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 

สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตร พธ.บ. สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. แต8งแปลบาลี ปlการศึกษา 2/2562  
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย+สมศักดิ์ สุกเพ็ง 
วุฒิการศึกษา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย=, 2554 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= หัวหนFาภาควิชานิติศาสตร= และอาจารย=ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวชิาที่สอน 1. กฎหมายทั่วไป ปlการศึกษา 1/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
วุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.-LL.B) ภาควิชานิติศาสตร= มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) B.A. (Buddhist 
Management) 
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- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) M.A. (Buddhist 
Management) 
- พุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) Ph.D. (Buddhist 
Management) 
- Certificate MCU-GET No: 1266/2018 
- เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) (ภาพทรงตั้งเปรียญ) 
- ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ= (ป.บส.) 
- ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 
สถานะของอาจารย= รองคณบดีคณะสังคมศาสตร= ฝwายบริหาร และอาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. พะไตรปgฎกศึกษา ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน ���� สาขาตรง       ���� สาขาสัมพันธ=       ���� สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย+ป'ยวรรณ หอมจันทร+ 
วุฒิการศึกษา - ธ.ศ.เอก 

- พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 
- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาตร=) 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปlการศึกษา 1/2562 

2. ภาษาศาสตร=เบ้ืองตFน ปlการศึกษา 2/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อ.ดร.นพดล ดีไทยสงค+ 
วุฒิการศึกษา - พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
- รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร=) 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปlการศึกษา 1/2562 

2. ภาษากับการสื่อสาร ปlการศึกษา 2/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
วุฒิการศึกษา - พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔ 
- ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร= (NIDA), 
๒๕๔๘ 
- รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร=) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ= ในพระบรม
ราชูปถัมภ=, ๒๕๕๗ 

ตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาสตราจารย= 

สถานะของอาจารย= รองคณบดีคณะสังคมศาสตร= ฝwายวชิาการ และอาจารย=ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. การปกครองคณะสงฆ=ไทย ปlการศึกษา 1/2562 

คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสังฆกิจโสภณ 
วุฒิการศึกษา - รบ. (บริหารรัฐกิจ) ม.รามคําแหง 

- พธ.ม. (การพัฒนสาสังคม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห=ศาสตร=  คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูปลัดอุดร ปริปปุณโฺณ,ดร. 
วุฒิการศึกษา - พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 

สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อาจารย+จ2ามยุ"น ลุงเฮือง 
วุฒิการศึกษา - พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

- พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
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สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลัก พธ.บ. สาขาสังคมสงเคราะห=ศาสตร=  คณะสังคมศาสตร= มจร 
รายวชิาที่สอน 1. การบริหารงานสวัสดิการสงัคม ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
วุฒิการศึกษา - วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร=) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร=) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ร.ป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร=) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย=อลงกรณ=ฯมหาวิทยาลัย 

ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย= 
สถานะของอาจารย= อาจารย=ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มจร 

รายวชิาที่สอน 1. พะไตรปgฎกศึกษา ปlการศึกษา 1/2562 
คุณวุฒิอาจารย=ผูFสอน � สาขาตรง       � สาขาสัมพันธ=       � สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   
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1.5 สรุปผลรายวิชาที่เป'ดสอนทุกช้ันป8และทุกภาคการศึกษา 
 

      1) นิสิตชั้นป8ที่ 1 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นนิ
สติ

สอ
บผ

2าน
 

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

000 158 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

1/2562   6 6         12 12 

000 151 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ1 

1/2562 3 5 2 2         12 12 

000 102 กฎหมายท่ัวไป 1/2562 2  2 2 6        12 12 

000 147 
พระไตรปgฎกศึกษา* 

1/2562 
    3 5 4      12 12 

000 107  
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1/2562 
         12   12 12 

000 116 
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตFน 

1/2562 5 5 2          12 12 

000 104 
เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน 

1/2562 2 1 4 2 3        12 12 

000 139 
คณิตศาสตร=เบ้ืองตFน 

1/2562   3 3 6        12 12 

000 210 
ตรรกศาสตร=เบ้ืองตFน 

2/2562 5 3 4          12 12 

000 117 
ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

2/2562 6  1 5         12 12 

000 148 
พระวินัยปgฎก* 

2/2562  2 1 3 5  1      12 12 

000 211 
วัฒนธรรมไทย 

2/2562   3 5 3 1       12 12 

000 109 
ศาสนาท่ัวไป 

2/2562 2 6 4          12 12 

000 115 
ภาษาศาสตร=เบ้ืองตFน 

2/2562  2 1 3 2 1 2      12 12 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

2าน
 

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

000 103 การเมืองกับการ
ปกครองของไทย 

2/2562 3 1 2 3 3        12 12 

000 149 
พระสุตตันตปgฎก 

2/2562   2 1 3 5 1      12 12 

000 152 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ2 

2/2562 4 2 4 1 1        12 12 

   
 2) นิสิตชั้นป8ที่ 2 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

2าน
 

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

000 145วรรณคดีบาล ี 1/2562     5 3 5      13 13 

000 260 การปกครอง
คณะสงฆ=ไทย 

1/2562    2 5 4 2      13 13 

404 312 
เศรษฐกิจชุมชน 

1/2562 2   1 4 2 3 1     13 13 

000 242 พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร=ฯ 

1/2562   1 3 4 4  1     13 13 

000 259 
เทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1/2562 
    2 5 3 3     13 13 

000 145 บาลีไวยากรณ= 1/2562   2 6 1 1 2      13 13 

000 253 
ธรรมะภาคปฏิบัต ิ3 

1/2562 
5 4 4          13 13 

000 238 
สถติิเบ้ืองตFนและการวิจัย 

1/2562 3 1  2 2 3 2      13 13 

000 263 1/2562     4 7 2      13 13 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นนิ
สติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

2าน
 

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

งานวิจัยและวรรณกรรม 
000 101 
มนุษย=กับสังคม 

2/25612   2 5 3 3       13 13 

000 114  
ภาษากับการสือ่สาร 

2/2562   2 2 6  3      13 13 

000 146 
แต8งแปลบาลี 

2/2562 2 5 1 2 1    2    13 13 

000 150  
พระอภิธรรมปgฎก 

2/2562    3 6 1 2      13 13 

000 254 ธรรมะ
ภาคปฏิบติั 4 

2/2562 7 3 3          13 13 

000 261 ธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ 

2/2562  1 2 4 5 1       13 13 

 
  3) นิสติชั้นป8ท่ี 3 
 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 
จํา

นว
นนิ

สติ
ลง

ทะ
เบ

ียน
เรีย

น 

จํา
นว

นนิ
สติ

สอ
บผ

2าน
 

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

404 316 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ=
และอินทิกรัล 

1/2562 
5 2 4 2 1 3 4 1     22 22 

404 301 
เศรษฐศาสตร=จุลภาค
เบ้ืองตFน 

1/2562 
2 3 4 5 4 3  1     22 22 

000 355 
ธรรมภาคปฏิบัติ 5 

1/2562 16 4 2          22 22 

404 314 
เศรษฐศาสตร=การเงิน

1/2562 3 9 7 2 1        22 22 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

2าน
 

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

และการธนาคาร 
404 302 
เศรษฐศาสตร=มหภาค
เบ้ืองตFน 

1/2562 
  3 8 7 3  1     22 22 

404 313 
เศรษฐศาสตร=สหกรณ= 

1/2562 3 16 13          22 22 

404 312   
เศรษฐกิจชุมชน 

1/2562 3 6 3 3 4 2 1      22 22 

405 320 
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
สวัสดิการสังคม 

1/2562 
1 19 1   1       22 22 

404 304 
เศรษฐศาสตร=มหภาค 

2/2562 12 4 5 1         22 22 

404 328 
ก า ร บั ญ ชี ก า ร เ งิ น
สํ า ห รั บ นั ก
เศรษฐศาสตร= 

2/2562 

1 4 7 5 4 1       22 22 

000 356 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 

2/2562 17 4 1          22 22 

404 437 
เศรษฐกิจสรFางสรรค= 

2/2562 1 5 6 4 4 1  1     22 22 

404 303 
เศรษฐศาสตร=จุลภาค 

2/2562 2 4 15 1         22 22 

404 317 
เศรษฐศาสตร=ธุรกิจ 

2/2562 5 9 6 2         22 22 
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4) นิสติชัน้ป8ท่ี 4 

รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

2าน
 

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

404 410  
ส ถิ ติ สํ า ห รั บ นั ก
เศรษฐศาสตร= 

1/2562 
7 1 4 3 1        16 16 

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

1/2562 
12 3 1          16 16 

404 419 
เศรษฐกิจประเทศไทย 

1/2562 2 4 6 4         16 16 

404 307  
เศรษฐศาสตร=การคลัง 

1/2562 9 2 4 1         16 16 

404 409 
ระเบียบวิธี วิ จัยทาง
เศรษฐศาสตร= 

1/2562 
8 2 4 2         16 16 

404 410  
ส ถิ ติ สํ า ห รั บ นั ก
เศรษฐศาสตร= 

1/2562 
7 1 4 3 1        16 16 

404 315  
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประชาคมอาเซียน 

1/2562 
12 2 2          16 16 

000 457 
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  

1/2562 2 14           16 16 

404 421 
เ ศ รษฐ ศ า ส ต ร= ก า ร
พัฒนาชนบท 

2/2562 
12 4           16 16 

404 420 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ
ทางดFานเศรษฐศาสตร= 

2/2562 
11 4       1    16 16 

404 408 
เศรษฐศาสตร=ระหว8าง
ประเทศ 

2/2562 
 16           16 16 
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รหัส/ 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ป8
การศึกษา 

จํานวนนิสติท่ีได"เกรด 

จํา
นว

นน
ิสติ

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จํา
นว

นน
ิสติ

สอ
บผ

2าน
 

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

404 303  
เ ศ รษฐ ศ า ส ต ร= ก า ร
จัดการโลจิสติก 

2/2562 
2 5 7 1  1       16 16 

404 330 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร=
สิ่งแวดลFอม 

2/2562 
3 2 4 3 4        16 16 

402 429 
สั ง ค ม วิ ท ย า
สื่อสารมวลชน 

2/2562 
 3 8 5         16 16 

 
 
1.6 การวิเคราะห+รายวิชาที่มีผลการเรียนไม2ปกติ 
 

รหัส/ ชื่อรายวิชา 
ภาค/ ป8

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให"
ผิดปกติ 

มาตรการแก"ไข 

404 443 
การพัฒนาชนบทไทย 

2/2561 เกรดกระจุกตัวอยู8ท่ี 
เกรด A และ B เป�น
ส8วนใหญ8  

ผลการเรียน
ของนิสิต 

เ ป� น วิ ช า ท่ี ใ หF
นิ สิ ต ล ง พ้ื น ท่ี
ปฏิบัติการลงมือ
ทํากิจกรรมกับ
ชุมชน 

ใ หF มี ก า ร วั ด ผ ล 
ตาม เ กณฑ= ของ
มหาวิทยาลัยและ
ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการฯ 

 
1.7 รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม2ครบ 
 

รหัส/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ชั้นป8 
- - - 
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1.8 คุณภาพการสอน 
      1) รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม2มี 
404 302 
เศรษฐศาสตร=มหภาคเบื้องตFน 

1/2562 � 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงใหFนิสิต
ไดFฝ�กแกFไขปTญหาที่เกิดข้ึน 
- เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหFกับ
นิสิตที่มีความดFอยเชิงตัวเลข 

404 314 
เศรษฐศาสตร=การเงินและการ
ธนาคาร 

1/2562 � 

 ออกแบบการเรียนการสอนใหFมีการสัมผัสกับ
การเงินการธนาคารจริง เช8น การศึกษาดูงาน
ธนาคารแห8งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย= 

404 328 
การบัญชีการเงินสาํหรับนัก
เศรษฐศาสตร= 

1/2562 � 

 ปรับทักษะการบัญชีข้ันพื้นฐานก8อนเขFาเรียน โดย
การอบรมหรือเรียนเพิ่มเติม 

404 303 
เศรษฐศาสตร=จุลภาค 

2/2562 � 
 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหFกับ

นิสิตที่มีความดFอยเชิงตัวเลข 
404 304 
เศรษฐศาสตร=มหภาค 

2/2562 � 
 เสริมทักษะเชิงตัวเลขโดยการอบรมเสริมใหFกับ

นิสิตที่มีความดFอยเชิงตัวเลข 
404 421 
เศรษฐศาสตร=การพัฒนา
ชนบท 

2/2562 � 

 ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาชนบท และเนFนการ
ออกแบบการลงพื้ นที่ จ ริ ง  จั ดทํ า โครงกา ร
เศรษฐศาสตร=อาสาพัฒนาชนบท ในบริบทคําว8า 
“บวร คือ บFาน วัด โรงเรียน” 

  
 2) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ด"านเน้ือหาวิชา  มีการแจFงใหFนิสิตทราบเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชา ขอบข8ายเนื้อหารายวิชา แผนการ
สอน การประเมินผล และหนังสือการอ8านประกอบรายวิชา และหนังสืออ8านเสริม จัดลําดับเนื้อหาเป�นไปอย8างมี
ระบบและข้ันตอนอย8างชัดเจน นิสิตสามารถนําความรูFที่ ไดFจากการเรียนในหFองเรียนไปประยุกต=ใชFใน
ชีวิตประจําวันและสถานการณ=ปTจจุบันไดF 
 ด"านการจัดการเรียนการสอน มีการใชFสื่อการสอนท่ีส8งเสริมการเรียนรูFเหมาะสมและหลายหลายทําใหF
นิสิตเขFาใจเนื้อหาไดFง8าย ส8งเสริมนิสิตคิดวิเคราะห=อย8างมีเหตุมีผล  ชี้แนะแหล8งคFนควFาหาความรูFเพิ่มเติม เปgด
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โอกาสใหFนิสิตไดFเสนอความคิดเห็นในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป�นการสรFางบรรยากาศในเรียนแบบมีส8วนร8วม 
มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และโครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพัฒนาชนบท เพื่อนําความรูFเชิงทฤษฎีที่
ไดFจากชั้นเรียนไปประยุกต=และทดลองใชFกับสถานที่ พื้นท่ี และบุคคลจริง พรFอมท้ังทดลองวิธีการแกFไขปTญหา
เฉพาะหนFาเม่ือปTญหาข้ึน นําขFอมูลท่ีไดFมาวิเคราะห= สังเคราะห=และสรุปผลจากการเรียนรูF 
 ด"านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย+ อาจารย=ผูFสอนมีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติต8อนิสิต 
อดทนต8อพฤติกรรมที่ไม8เหมาะสมของนิสิตในขณะทําการเรียนการสอน มีเวลาใหFคําปรึกษาแก8นิสิต และตรงต8อ
เวลา พรFอมอุทิศตอนใหFกับการสอนเต็มที่ 
 
 3) ประสิทธิผลของกลยุทธ+การสอน 

มาตรฐานผล
การเรียนรู" 

สรุปข"อคิดเห็นของผู"สอนและ 
ข"อมูลป\อนกลับจากแหล2งต2างๆ 

แนวทางแก"ไข/ปรับปรุง 

คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 

มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และผลการประเมินโดยผูFใชFบัณฑิต  

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนFน 
การบริการวิชาการ โดยสอดแทรกหลัก
ธรรมะทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ8งเนFน
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ท้ัง
ทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงทุก ๆ 
สัปดาห= 

ความรูF มีการใชFวิธีการสอนที่หลากหลาย แต8การ
ประเมินดFานความรูFส8วนใหญ8ใชFขFอสอบแบบ
ปรนัยและอัตตนัย โดยมีการคณะกรรมการ
กลั่นกรองขFอสอบของคณะ เพื่อใหFมีขFอสอบที่มี
คุณภาพ  

- ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลากหลายวิธี 
- พั ฒ น า ก า ร จั ด เ ก็ บ ขF อ ส อ บ ใ หF มี
ประสิทธิภาพ 
- อบรมคณะกรรมการควบคุมหFองสอบ 
เรื่องการส8งขFอสอบ การเก็บขFอสอบ และ
การจัดเก็บคลังขFอสอบท่ีปลอดภัย 

ทั ก ษ ะ ท า ง

ปTญญา 

มีการฝ�กทักษะทางปTญญาใหFกับนิสิตในการ
จัดการ เ รียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยใชFวิธีการท่ีหลากหลาย เช8น 
นําเสนองานหนFาชั้นเรียนและมีการชักถาม
ปTญหาหรือขFอ ท่ีสงสัยกันข้ึนเวลาน้ัน ออก
ภาคสนามจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร=อาสา
พัฒนาชนบท โดยการนําทฤษฎีและหลักการที่
ศึกษาในชั้นเรียนไปทดลองใชFจริงกับชุมชนและ
สามารถตอบคําถามของคนในชุมชนไดF 

ส8งเสริมและพัฒนาวิธีการสอนใหFมีความ
หลากหลาย โดยการสะทFอนแนวคิด และ
เนFนการสอนโดยใชFประสบการณ=จริงหรือ
สถานการณ=เสมือนจริงโดยใหFอาจารย=และ
นิสิตร8วมกันระดมความคิดในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่ไดFใชFทักษะทางปTญญา
ในการทดลองแกFไขและรับมือสถานการณ=
ที่เกิดข้ึนจริงไดF 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู" 

สรุปข"อคิดเห็นของผู"สอนและ 
ข"อมูลป\อนกลับจากแหล2งต2างๆ 

แนวทางแก"ไข/ปรับปรุง 

ทั ก ษ ะ
คว ามสั มพั น ธ=
ระหว8างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

มีการฝ�กทักษะความสัมพันธ=ระหว8างบุคคล 
โดยเฉพาะการจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร=
อาสาพัฒนาชนบท เป�นการลงพื้นที่ภาคสนาม
จริ ง ใหFนิ สิ ต ไดF แสดงออก โ ดยการติ ดต8 อ
ประสานงานผูFนําชุมชนและชาวบFาน บรรยาย
ธรรมะใหF กับผูFสูงอายุ  และกิจกรรมธรรมะ
หรรษาใหFกับเด็กนักเรียน อย8างไรก็ตามยังมี
นิสิตส8วนหนึ่งท่ียังขาดความกลFาที่จะแสดงออก 
ท้ังน้ีอาจจะมีความไม8ม่ันใจในการสื่อสารดFวย
ภาษาไทย 

จัดการเรียนการสอนที่เปgดโอกาสใหFนิสิต
ไดF แสดงออก และกระตุF น ใหF นิสิต ไดF
แสดงออกทั้งทางความคิดและการลงมือ
ทําจริง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือการจัดทํากรณีศึกษาภายในชั้นเรียน
ในรายวิชานั้นๆ 

ทั กษะกา ร คิด

วิ เ ค ร า ะ ห= เ ชิ ง

ตั ว เ ล ข  ก า ร

สื่อสารและการ

ใชF เ ทค โ น โล ยี

สารสนเทศ 

นิสิตมีการวิเคราะห=เชิงตัวเลข เช8น วิชาสถิติ
สําหรับนักเศรษฐศาสตร= ฯลฯ มีการนําตัวเลข
ไปวิเคราะห=คํานวณและทํานายสถานการณ=
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีการสื่อสาร
และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส8ง
รายงานทางอีเมล และนําเสนองานกลุ8มจาก
การตัดต8อ VDO ผ8านเฟสบุ�คออนไลน= และยูทู
ปออนไลน= อย8างไรก็ตามยังพบปTญหาสําหรับ
นิสิตบรรพชิตที่ไม8มีพื้นฐานการคํานวนเชิง
ตัวเลขจํานวนมาก เนื่องจากมีการเทียบวุฒิทาง
เปรียญธรรมเขFามาศึกษาต8อ 

- ควรมีการอบรมนิสิตที่ไม8มีพื้นฐานเชิง
ตัวเลขก8อนเขFาศึกษา 
- ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยใหFสามารถใชFงานไดFดี และ

เชื่อมต8อขFอมูลท่ัวโลกไดFดี เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูFภายในหFองเรียนไดFดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตามองค+ประกอบ 

 

องค+ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 
 
ตัวบ2งชี้ที่ 1.1  การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ+มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
เกณฑ+การประเมินระดับปริญญาตรี 
ผลการดําเนินงาน 
  ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารย=ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยไม8ไดFไปรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนเกินกว8า 1 หลักสูตร ตามท่ี สกอ. กําหนดไวF โดยมีปรากฏหลักฐานใน
เล8ม มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีอาจารย=จํานวนทั้งหมด 5 รูป/คน ดังน้ี 
 

เกณฑ+การประเมินที่ 1 จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตร ����ผ2าน ไม2ผ2าน 
 

ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ/
สาขาวชิา 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ป8ท่ี

สําเร็จ 
วัน/เดือน/ป8
ท่ีเร่ิมทํางาน 

1 
พระครูปุริมานุรักษ=,รศ.
ดร. 

รอง 
ศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

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

Magadh University India 
Poona University India 
Poona University India 

2533 
2529 
2527 

1  พ.ค.  
2533 

2 พระคมสัน  fgตเมธโส 

ผูFช8วย
ศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ศ .ม .  ( เศรษฐศาสตร=
ธุรกิจ) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ม. ธุรกิจบัณฑิตย= 
 
ม .  มหา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2554 
 

2552 

1 พ.ค. 2555 

3 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
รองศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

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

Marathwada University, 
India 
Dilak Deemed University, 
India 
Marathwada University, 
India 
ม .  ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช
วิทยาลัย 

 
2543 

 
2543 

 
2538 

 

2535 

1  พ.ย.  2549 

4 นายพลวัฒน= ชุมสขุ 
รองศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร=) 
พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 

ม. เกริก 
ม .  มหา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2547 
 

2539 

1 ม.ค. 2549 
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ท่ี ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ/
สาขาวชิา 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ป8ท่ี

สําเร็จ 
วัน/เดือน/ป8
ท่ีเร่ิมทํางาน 

5 ดร.เดช  ชูจันอัด 

ผูFช8วย 
ศาสตราจารย=/

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร= 

ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
สําหรับผูFบริหาร) 
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ม.นอร=ทกรุงเทพ 
ม. นเรศวร 
ม .  มหา จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2561 
2551 
2549 

1 พ.ค. 2552 

 

 
 
 

รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.1-1 ประวัติอาจารย=ประจาํหลักสูตรทั้ง 5 รูป/คน 

1.1-2 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
1.1-3 บัญชีลงเวลาปฏิบัติหนFาท่ีอาจารย=ประจาํคณะสังคมศาสตร= 
1.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 719/2559 เร่ือง การจFางผูFเกษียณอายุการทาํงานอยู8ปฏิบัติงานต8อ

คณะสังคมศาสตร= (พระครูปุรมิานุรักษ= รศ.ดร.) 
1.1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 184/2556 เร่ือง การบรรจุและแต8งตั้งบุคคลเป�นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตาํแหน8ง วิชาการ (พระคมสัน ฐิตเมธโส/เจริญวงค= และ ผศ.เดช  ชูจันอัด) 

1.1.6 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 418/2550 เร่ือง การบรรจุและแต8งตั้งบุคคลเป�นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตาํแหน8ง วิชาการ (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

1.1.7 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 26/2563 เร่ือง การบรรจุและแต8งตั้งบุคคลเป�นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตาํแหน8ง วิชาการ (รศ.พลวัฒน=  ชุมสุข) 

1.1.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 134/2560 เรื่อง แต8งตั้งผูFช8วย
ศาสตราจารย= (ผูFช8วยศาสตราจารย=สาขาวิชาเศรษฐศาสตร=) 

1.1.9 ตารางสอนท่ีอาจารย=ประจาํหลักสูตร/อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร สอนในปlการศึกษา 
2562 
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เกณฑ+การประเมินที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร���� ผ2าน  ไม2ผ2าน 
 คุณสมบัติของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท8า หรือดํารงตําแหน8งทาง
วิชาการไม8ต่ํากว8าผูFช8วยศาสตราจารย= และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปl ยFอนหลัง 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ+กับสาขาท่ี

เป'ดสอน 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ป8ย"อนหลัง 

1 พระครูปุริมานุ
รักษ=, ดร. 

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

รองศาสตราจารย= � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ชื่ อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาเศรษฐกิจ" 
ป8ท่ีพิมพ+ 2562. 
แหล2ง ท่ีตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

2 พระคมสัน  
ฐิตเมธโส 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร=
ธุรกิจ) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ผูFช8วยศาสตราจารย= � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง "การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือลดปTจจัยเสี่ยง
ในเทศกาลท่ีมีการเฉลิมฉลอง"  
ป8ท่ีพิมพ+ 2019:  
แหล2งที่ตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 
พฤษภาคม 2562. 
 
ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง “"Buddhism 
and Hidden Economy Distribution".  
ป8ท่ีพิมพ+2018 
แหล2งที่ตีพิมพ+ 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) 

รองศาสตราจารย= � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง "Resource 
Management Based on Buddhist 
Approach According to Government 
Administration in Thailand 4.0 Era". 
ป8ท่ีพิมพ+ 2018. 
แหล2งที่ตีพิมพ+ International Journal of 
Managment and Economics. Vol. I No.25 
September-2018. 
 
ชื่ อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจนดFวย
หลักอริยสัจ 4".  
ป8ท่ีพิมพ+ 2562. 
แหล2ง ท่ีตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  23 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ+กับสาขาท่ี

เป'ดสอน 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ป8ย"อนหลัง 

4 นายพลวัฒน=  
ชุมสุข 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร=) 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 

รองศาสตราจารย= � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ชื่อผลงาน บทความวิจัยเรื่อง "การป�องกันและ
การ แกF ไ ขปT ญหาจากกา รดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ท่ี มี
แอลกอฮอล=ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร=".  
ป8ท่ีพิมพ+ 2561. 
แหล2งที่ ตี พิมพ+ วารสาร มจร  สั งคมศาสตร=
ปริทรรศน= ปlท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน  
 
ชื่ อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจนดFวย
หลักอริยสัจ 4".  
ป8ท่ีพิมพ+ 2562. 
แหล2ง ท่ีตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

5 ดร.เดช ชูจันอัด - ปร.ด. (การจัดการ) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 
  สําหรับผูFบริหาร) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ผูFช8วยศาสตราจารย= � สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ชื่ อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาเศรษฐกิจ" 
ป8ท่ีพิมพ+ 2562. 
แหล2งที่ ตี พิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan นคร
น8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดก
โลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

 
รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร. [ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ]) 

1.2-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.2-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (รศ.พลวัฒน= ชุมสุข) 
1.2-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด) 
1.2-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส) 

1.2-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 131/2554 เร่ือง แต8งตั้งรองศาสตราจารย= (พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร.) 
1.2-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เร่ือง แต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 
1.2-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เร่ือง แต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= (รศ.พลวัฒน=ชุมสุข) 

1.2-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เร่ือง แต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= (ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด) 
1.2-10 หนังสือเศรษฐศาสตร=ระหว8างประเทศ (2558) 
1.2-11 หนังสือเศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน (2559) 
1.2-12 หนังสือเศรษฐศาสตร=มหภาค (2555) 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-13 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“หลักพุทธธรรมในการส8งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูFสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2557) 

1.2-14 บทความเรื่อง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด“หลักพุทธธรรมในการส8งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูFสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2559) 

1.2-15 เอกสารประกอบการสอน ของ พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, รศ.ดร.ภัทร
พล ใจเย็น,ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, รายวิชา เศรษฐศาสตร=ในชวีิตประจาํวัน (2560) 

1.2-16 งานวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเร่ือง “การลดตFนทุนการปลูกขFาวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน
จังหวัดราชบุรี” 

1.2-17 บทความวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเร่ือง “ความรูFและความเชื่อของนิสิต มจร ดFาน
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.2-18 บทความวิจัย ของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเร่ือง “การลดตFนทุนการปลูกขFาวเชิงพุทธวัฒนธรรม
ในจังหวัดราชบุรี” 

1.2-19 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ฝwาทางตันโลกทุนนิยมสู8การพัฒนาท่ียัง่ยืน” 
1.2-20 งานวิจัยของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุข เรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

คนชาวอีสาน”. (2557) 
1.2-21 หนังสือของพระครูปุริมานุรักษ= เรื่อง เศรษฐศาสตร=จลุภาค (2557) 
1.2-22 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโสเร่ือง “เศรษฐศาสตร=เชิงพุทธ หลักการสรFางฐานะเพื่อ

ความสุขในปTจจุบันและภายภาคหนFา”. (2558) 
1.2-23 บทความวิชาการ ของรศ.พลวัฒน= ชุมสุข เร่ือง “เศรษฐศาสตร=การบริโภคแนวพุทธ”. (2558) 
1.2-24 บทความวิชาการ ของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เรื่อง “เศรษฐศาสตร=เชิงพุทธว8าดFวยปTจจัยการผลิต 

การบริโภค”. (2558) 
1.2-25 เอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางดFานเศรษฐศาสตร=. 

(2558) 
1.2-26 หนังสือของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน. (2558) 
1.2-27 บทความวิชาการของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “ปTจจัยที่เป�นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ=

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
1.2-28 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “ทุนมนุษย=ในทางเศรษฐศาสตร=เชิงพุทธ” 

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

พอเพียงของชาวอีสาน” (2559) 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.2-30 บทความวิชาการ ของผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ= แนวทางการปฏิรูปองค=กรสงฆ=
พม8า” (2560) 

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

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

1.2-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร=แนวพุทธเพื่อสังคมท่ียั่งยืน” (2560) 
1.2-34 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชน=ในมุมมองของโทณ

ปากสูตร” (2560) 
1.2-35 บทความวิชาการของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เรื่อง “Development of Marathwada: 

Opportunities and Challenes” (2560) 

1.2-36 บทความวิจัย ของรศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “บทบาทพระสงฆ=กับการพัฒนาชุมชนตFนแบบ
วิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ8อแดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 

1.2-37 บทความวิชาการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “พระพทุธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจท่ี
ซ8อนเรFน” (2560) 

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

1.2-39 บทความวิชาการการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “เศรษฐศาสตร=วัฒนธรรม: การวิเคราะห=
นโยบาย ความคุFมค8า และผลกระทบของนโยบายดFานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย” 

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

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

1.2-42 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เ ร่ือง “"การพัฒนากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อลดปTจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง". รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-43 บทความวิจัยเร่ือง ของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เร่ือง "การป�องกันและการแกFไขปTญหาจาก
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล=ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร=". วารสาร มจร สังคมศาสตร=
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

ปริทรรศน= ปlที่ 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561. 

1.2-44 บทความวิชาการเรื่อง วิจัย ของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เร่ือง "พระพุทธศาสนากับการ
แกFปTญหาความจนดFวยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 
2019: MCU Nan นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 
2562. 

1.2-45 บทความวิชาการเร่ือง ของ รศ.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 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจน
ดFวยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-47 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระครูปริมานุรักษ= รศ.ดร."พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-48 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด."พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

1.2-49 งานวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ความม่ันคงของชุมชน” 

1.2-50 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส. เร่ืองการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระ
นักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห=" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรFางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1.2-51 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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เกณฑ+การประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย=ประจําหลักสูตร���� ผ2าน ไม2ผ2าน 
 คุณสมบัติของอาจารย=ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท8า หรือดํารงตําแหน8งทางวิชาการไม8
ตํ่ากว8าผูFช8วยศาสตราจารย= และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปl ยFอนหลัง 
 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ+กับสาขา

ที่เป'ดสอน 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ป8ย"อนหลัง 

1 พระครูปุริมานุรักษ=, 

ดร. 

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

ร อ ง
ศาสตราจารย= 

� สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ช่ื อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาเศรษฐกิจ" 
ป8ที่พิมพ+ 2562. 
แหล2งที่ตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

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

ผูFช8วย
ศาสตราจารย= 

� สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ช่ือผลงาน บทความวิชาการเรื่อง "การพัฒนา
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือลดปTจจัย
เส่ียงในเทศกาลท่ีมีการเฉลิมฉลอง"  
ป8ที่พิมพ+ 2019:  
แหล2งท่ีตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 
15 พฤษภาคม 2562. 
 
ช่ื อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
“"Buddhism and Hidden Economy 
Distribution".  
ป8ที่พิมพ+2018 
แหล2งท่ีตีพิมพ+ 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) 

รอง
ศาสตราจารย= 

� สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ช่ือผลงาน บทความวิชาการเรื่อง "Resource 
Management Based on Buddhist 
Approach According to Government 
Administration in Thailand 4.0 Era". 
ป8ที่พิมพ+ 2018. 
แหล2งท่ีตีพิมพ+ International Journal of 
Managment and Economics. Vol. I 
No.25 September-2018. 
 
ช่ื อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจนดFวย
หลักอริยสัจ 4". ป8ที่พิมพ+ 2562. 
แหล2งที่ตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 
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ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิการศึกษา  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ+กับสาขา

ที่เป'ดสอน 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ป8ย"อนหลัง 

4 นายพลวัฒน= ชุมสุข - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร=) 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 

รอง
ศาสตราจารย= 

� สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ช่ือผลงาน บทความวิจัยเรื่อง "การป�องกันและ
การแกF ไขปTญหาจากการดื่ม เครื่ องดื่ม ท่ี มี
แอลกอฮอล=ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร=".  
ป8ที่พิมพ+ 2561. 
แหล2งที่ ตีพิมพ+ วารสาร มจร สังคมศาสตร=
ปริทรรศน= ปlท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน  
 
ช่ื อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจนดFวย
หลักอริยสัจ 4". ป8ที่พิมพ+ 2562. 
แหล2งที่ตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

5 ดร.เดช ชูจันอัด - ปร.ด. (การจัดการ) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ 
  สําหรับผูFบริหาร) 
- พธ.บ. (เศรษฐศาสตร=) 

ผูFช8วย
ศาสตราจารย= 

� สาขาตรง 
� สาขาสัมพันธ= 

ช่ื อ ผ ล ง า น  บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง 
"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาเศรษฐกิจ" 
ป8ที่พิมพ+ 2562. 
แหล2งที่ตีพิมพ+ รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 

 
รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-1 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร. [ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ]) 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-2 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-3 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (รศ.พลวัฒน= ชุมสุข) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-4 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-5 ใบปริญญาบัตรและใบทรานสคิป (พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 131/2554 เร่ือง แต8งตั้งรองศาสตราจารย= (พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร.) 

http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 033/2553 เร่ือง แต8งตั้งรองศาสตราจารย= (รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น) 

http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 664/2557 เร่ือง แต8งตั้งรองศาสตราจารย= (รศ.พลวัฒน=  ชุมสุข) 

http://econ.mcu.ac.th/ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 134/2560 เร่ือง แต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= (ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด) 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-10 หนังสือเศรษฐศาสตร=ระหว8างประเทศ (2558)  
1.3-11 หนังสือเศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน (2559) 

1.3-12 หนังสือเศรษฐศาสตร=มหภาค (2555) 
1.3-13 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“หลักพุทธธรรมในการส8งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผูFสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2557) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-14 บทความเรื่อง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด“หลักพุทธธรรมในการส8งเสริมพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผูFสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” (2559) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-15 เอกสารประกอบการสอน ของ พระครูปุริมานุรักษ= รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, รศ.ดร.ภัทร
พล ใจเย็น,ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, รายวิชา เศรษฐศาสตร=ในชวีิตประจาํวัน (2560) 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-16 งานวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเรื่อง “การลดตFนทุนการปลูกขFาวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน
จังหวัดราชบุรี” http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-17 บทความวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเร่ือง “ความรูFและความเชื่อของนิสิต มจร ดFาน
เศรษฐกิจพอเพียง” http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-18 บทความวิจัย ของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเรื่อง “การลดตFนทุนการปลูกขFาวเชิงพุทธวัฒนธรรม
ในจังหวัดราชบุรี” http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-19 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ฝwาทางตันโลกทุนนิยมสู8การพัฒนาท่ียัง่ยืน” 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-20 งานวิจัยของ รศ.พลวฒัน= ชุมสขุชุมสุข เรื่อง “รูปแบบการดาํเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนชาวอีสาน”. (2557) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-21 หนังสือของพระครูปุริมานุรักษ= เรื่อง เศรษฐศาสตร=จลุภาค (2557) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-22 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโสเร่ือง “เศรษฐศาสตร=เชิงพุทธ หลักการสรFางฐานะเพื่อ

ความสุขในปTจจุบันและภายภาคหนFา”. (2558) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-23 บทความวิชาการ ของรศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เร่ือง “เศรษฐศาสตร=การบรโิภคแนวพุทธ”. 

(2558) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-24 บทความวชิาการ ของรศ.พลวฒัน= ชุมสุขชุมสุข เรื่อง “เศรษฐศาสตร=เชิงพุทธว8าดFวยปTจจยัการผลิต 
การบริโภค”. (2558) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-25 เอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางดFานเศรษฐศาสตร=. 
(2558) http://econ.mcu.ac.th/ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-26 หนังสือของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน. (2558) 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-27 บทความวิชาการของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “ปTจจัยที่เป�นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ=
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-28 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทุนมนุษย=ในทางเศรษฐศาสตร=เชิงพุทธ” 
(2559) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-29 บทความวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาวอีสาน” (2559) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-30 บทความวิชาการ ของผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “รัฐพุทธูปถุมภ= แนวทางการปฏิรูปองค=กรสงฆ=
พม8า” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-31 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “วิธีการบริหารงานตามแนวไตรสิกขา” 
(2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-32 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การลดตFนทุนการปลูกขFาวเชิงพุทธวัฒนธรรมใน
จังหวัดราชบุรี” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-33 บทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร=แนวพุทธเพื่อสังคมท่ียั่งยืน” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-34 บทความวิชาการ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “ทฤษฎีอรรถประโยชน=ในมุมมองของโทณ

ปากสูตร” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 
1.3-35 บทความวิชาการของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เรื่อง “Development of Marathwada: 

Opportunities and Challenes” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-36 บทความวิจัย ของรศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เรื่อง “บทบาทพระสงฆ=กับการพัฒนาชุมชนตFนแบบ
วิถีพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ8อแดงวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (2560) 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-37 บทความวิชาการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “พระพทุธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจท่ี
ซ8อนเรFน” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-38 บทความวิจัย ของพระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เรื่อง “การพัฒนาโครงสรFาง
สวัสดิการผูFสูงอายุในสังคมไทย” (2560) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-39 บทความวิชาการการ ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง “เศรษฐศาสตร=วัฒนธรรม: การวิเคราะห=
นโยบาย ความคุFมค8า และผลกระทบของนโยบายดFานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย” http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-40 บทความนานาชาติ ของพระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง Relations between Human and 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

Environment http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-41 บทความวิชาการเร่ือง ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “"Buddhism and Hidden 
Economy Distribution". Contributed to The 1st International Annual Conference 
Southeast Vietnam Outlook 2018. http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-42 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เ ร่ือง “"การพัฒนากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อลดปTจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง". รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 
มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-43 บทความวิจัยเร่ือง ของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เร่ือง "การป�องกันและการแกFไขปTญหาจาก
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล=ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร=". วารสาร มจร สังคมศาสตร=
ปริทรรศน= ปlที่ 7 ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561. http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-44 บทความวิชาการเรื่อง วิจัย ของ รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข เร่ือง "พระพุทธศาสนากับการ
แกFปTญหาความจนดFวยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 
2019: MCU Nan นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 
2562. http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-45 บทความวิชาการเร่ือง ของ รศ.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. http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-46 บทความวิชาการเร่ือง ของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น"พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหาความจน
ดFวยหลักอริยสัจ 4". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 INC 2019: MCU Nan 
นครน8าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู8 มรดกโลก. 15 พฤษภาคม 2562. 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-47 บทความวิชาการเรื่อง ของ พระครูปริมานุรักษ= รศ.ดร."พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุ ทธศา สนา  มรดกธร รมสู8  ม รดก โลก .  15 พฤษภาคม  2562. 
http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-48 บทความวิชาการเร่ือง ของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด."พระพุทธศาสนากับการแกFปTญหา
เศรษฐกิจ". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 INC 2019: MCU Nan นครน8าน : 
นครพระพุ ทธศา สนา  มรดกธร รมสู8  ม รดก โลก .  15 พฤษภาคม  2562. 
http://econ.mcu.ac.th/ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.3-49 งานวิจัย ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เรื่อง“กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ความม่ันคงของชุมชน” http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-50 งานวิจัยของ พระคมสัน ฐิตเมธโส. เร่ืองการขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระ
นักพัฒนางานสาธารณสงเคราะห=" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรFางเสริมสุขภาพ (สสส.) http://econ.mcu.ac.th/ 

1.3-51 มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต http://econ.mcu.ac.th/ 
 
 

เกณฑ+การประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย=ผูFสอน ���� ผ2าน ไม2ผ2าน 
 คุณสมบัติของอาจารย=ผูFสอน ที่เป�นอาจารย=ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท8า หรือดํารงตําแหน8ง
ทางวิชาการไม8ต่ํากว8าผูFช8วยศาสตราจารย= ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนรายละเอียด 

 

ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

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

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1 .  เ ท ศ ก า ล แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม
พระพุทธศาสนา ปlการศึกษา 
1/2562 
2. วัฒนธรรมไทย ปlการศึกษา 
2/2562 
3. เศรษฐศาสตรร=การจัดการโลจิ
สติกส= ปlการศึกษา 2/2562 

����สาขาตรง        
����สาขาสัมพันธ=       
���� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

2. พ ระม หา สุ เ ท พ 
สุปณฺฑิโต ดร.(ผิด
เผือด) 

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

อาจารย= 1. ปรัชญาเบื้องตFน ปlการศึกษา 
1/2562  
2. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปl
การศึกษา 2/2562 
3. สังคมวิทยาส่ือสารมวลชน ปl
การศึกษา 2/2562 

����สาขาตรง        
����สาขาสัมพันธ=       
���� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

3. ผศ.ดร.ผดุง วรรณ
ทอง 

- ปร.ด. (การจัดการ) ม.นอร=
ทกรุงเทพ 
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร=. 2550. 
- พธ.บ. (สันสกฤต), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. เทคนคิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปlการศึกษา 
1/2562 
2. มนุษย=กับสังคม ปlการศึกษา 
2/2562 
3. ศาสนาทั่วไป ปlการศึกษา 
2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

2546. 

4. อาจารย= ดาว
เหนือ บุตรสีทา 

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

อาจารย= 1. มนุษย=กับสังคม ปlการศึกษา 
2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชา
ของรายวิชาที่
สอน   

5. พระมหาชาติชาย 
ป�ฺญาวชิโร (พุ8ม
จันทร=) 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห=
ศาสตร=), ม.ธรรมศาสตร=, 
2552. 
- พธ.บ. (สังคมวิทยา), ม.
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2549. 

อาจารย= 1. บาลีไวยากรณ= ปlการศึกษา 
1/2562 
2. พระอภิธรรมปgฎก ปl
การศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

6. ผศ.ดร .เติมศักดิ์ 
ทองอินทร= 

- 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. 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1.  พื้นฐานคอมพิวเตอร=และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

7. ร ศ . อนุ ภู มิ  โ ซ ว
เกษม 

- M.A. (Politics), Poona 
University, India. 2526 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห=
ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2523 

รองศาสตราจารย= 1. ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ปl
การศึกษา 2/2562 
2 .  ภ าษ า กับการสื่ อสาร   ปl
การศึกษา 2/2562 
3. ภาษาศาสตร=เบื้องตFน ปl
การศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

8. ผศ.ชวัชชัย ไชย
สา 

- M.A. (Political Science), 
Delhi University, India. 
2532 
- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห=
ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2521 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1 .  ค ณิ ต ศ า ส ต ร= เ บื้ อ ง ตF น ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

9. พระครูปริยัติกิตติ
ธํารง 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 

รองศาสตราจารย= 1. ประวัติพระพุทธศาสนาปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

10. ผศ.ดร.รัฐพล ใจ
เย็นมา 

- พธ.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2558 
- พธ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2553  
- พธ.บ. (รัฐศาสตร=), ม.มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2535 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. การเมืองการปกครองของไทย 
ปlการศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

11. พระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ ผศ.
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 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. การปกครองคณะสงฆ=ไทย ปl
การศึกษา 1/2562 
2. ธรรมนิเทศ ปlการศึกษา 
2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

12. พระมหาสุนั นท= 
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 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1 .  ธ ร ร ม ะภ าค ป ฏิ บั ติ  1  ปl
การศึกษา 1/2562 
2 .  ธ ร ร ม ะภ าค ป ฏิ บั ติ  5  ปl
การศึกษา 1/2562 
3.  ธ ร ร ม ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ  7 ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

13. พระป ลัด ระพิ น 
พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. 

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

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. ประวัติพระพุทธศาสนา ปl
การศึกษา 1/2562 
2. พระวินัยปgฎก ปlการศึกษา 
2/2562 
 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

14. 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 

อาจารย= 1. แต8งแปลบาลี  ปlการศึกษา 
2/2562 
  

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

15. อาจารย=สมศักดิ์ 
สุกเพ็ง 

นิ ติ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, ม.
ธุรกิจบัณฑิตย=, 2554 

อาจารย= 1. กฎหมายทั่วไป ปlการศึกษา 
1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

16. พ ร ะ อุ ด ม สิ ท ธิ
นายก, ผศ.ดร. 

- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.-
LL.B) ภาควิชานิติศาสตร= 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. 
(การจัดการเชิงพุทธ) B.A. 
(Buddhist Management) 
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
M.A. (Buddhist 
Management) 
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
Ph.D. (Buddhist 
Management) 
- Certificate MCU-GET 
No: 1266/2018 
- เปรียญธรรม 9 ประโยค 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. พ ะ ไ ต ร ปg ฎ ก ศึ ก ษ า  ปl
การศึกษา 1/2562  

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

(ป.ธ.9) (ภาพทรงตั้งเปรียญ) 
- ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ก า ร
บ ริห าร กิจกา รคณะสงฆ= 
(ป.บส.) 
- ประกาศนียบัตรการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 

17. อ.ดร.สุริยา รักษา
เมือง 

- ว ท . บ . ( วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร=) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
- พ ธ . ม . ( รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น
ศาสตร=) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ร . ป . ด . ( รั ฐ ป ร ะศ า ส น
ศาสตร=) มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ว ไ ล ย= อ ล ง ก ร ณ= ฯ
มหาวิทยาลัย 

อาจารย= 1 .  พ ะ ไ ต ร ปg ฎ ก ศึ ก ษ า  ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

18. อาจารย=ปgยวรรณ 
หอมจันทร= 

- ธ.ศ.เอก 
- พธ.บ. (รัฐศาสตร=) 
- พธ.ม. (รัฐประศาสนศาตร=) 

อาจารย= 1 .  เ ท ค นิ ค ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ปlการศึกษา 
1/2562 
2.  ภาษาศาสตร= เ บื้ อ งตF น  ปl
การศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

19. อ . ด ร . นพ ด ล  ดี
ไทยสงค= 
  

- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
- รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร=) 

อาจารย= 1.  พื้น ฐานคอมพิวเตอร=และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ปl
การศึกษา 1/2562 
2. ภาษากับการส่ือสาร ปl
การศึกษา 2/2562 
 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

20. พระราชสิทธิมุนี
,ดร. 

 อาจารย= 1. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ปl
การศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

21. รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม  

- Ph.D. (Political 
Science), Marathwada 
University, India. 2536 
- M.A. (Political Science), 
Delhi University, India. 
2532 

รองศาสตราจารย= 1. การเมืองกับการปกครองของ
ไทย ปlการศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

- พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห=
ศาสตร=), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2528 

22. อ . ดร . อ เน ก  ใ ย
อินทร= 

- พธ.ด .  (การ จัดการเชิ ง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2558 
- พธ.ม .  (การจัดการเชิ ง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555 
- พธ.บ .  (การจัดการเชิ ง
พุทธ), ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2554 

อาจารย= 1. งานวิจัยและวรรณกรมทาง
พระพุทธศาสนา ปlการศึกษา 
1/2562 
2.  ตร รกศาสตร= เ บื้ อ งตF น  ปl
การศึกษา 2/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

23. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ 
สุขเหลือง 

- พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 
เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ ห นึ่ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔ 
- ศศ .ม . (การ จัดการการ
พั ฒ น า สั ง ค ม )  ส ถ า บั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร= 
(NIDA), ๒๕๔๘ 
- รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร=) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล ง ก ร ณ=  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ=, ๒๕๕๗ 

ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

1. การปกครองคณะสงฆ=ไทย ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

24. พ ร ะค รู สั ง ฆ กิ จ
โสภณ 

- รบ.  (บริห าร รัฐ กิจ )  ม .
รามคําแหง 
- พธ.ม. (การพัฒนสาสังคม) 
ม . ม ห า จุฬ าล ง ก รณ ร า ช
วิทยาลัย 

อาจารย= 1 .  ธ ร ร มะภ าค ปฏิ บั ติ  ๓  ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

25. พระครูภาวนาสาร
บัณฑิต, ดร. 

 อาจารย= 1 .  ธ ร ร มะภ าค ปฏิ บั ติ  ๕  ปl
การศึกษา 1/2562 
2.  ธ ร ร ม ะภ า ค ป ฏิบั ติ  ๖  ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

26. อาจารย=จ8 าม ยุF น 
ลุงเฮือง 

- พธ.บ. (สังคมวิทยา) 
- พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 

อาจารย= 1. การบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ปlการศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   
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ลําดับ 
ชื่อ/ฉายา/
นามสกลุ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คุณวุฒิอาจารย+
ผู"สอน 

27. พระครูปลัดอุดร 
ปริปปุณฺโณ,ดร. 

- พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

อาจารย= 1 .  ธ ร ร มะภ าค ปฏิ บั ติ  ๗  ปl
การศึกษา 1/2562 

�สาขาตรง        
�สาขาสัมพันธ=       
� สาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน   

 
 

รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.4-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปlการศึกษา 2562 http://soc.mcu.ac.th/? 
page_id=2587 

 

เกณฑ+การประเมินที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย=ผูFสอน ที่เป�นอาจารย=พิเศษ���� ผ2าน ไม2ผ2าน 
 คุณสมบัติของ อาจารย=ผูFสอน ท่ีเป�นอาจารย=พิเศษ (ถFามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท8าและมีประสบการณ=ทํางานที่เก่ียวขFองกับวิชาท่ีสอนไม8นFอยกว8า 6 ปl ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม8เกินรFอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย=ประจําเป�นผูFรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

ลําดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาท่ีสอน คุณวุฒิอาจารย+ผู"สอน 

1. ผศ .ดร . เ ส นีย=  พวง
ยาณี 

 ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

บัญชี ปlการศึกษา 
1/2561 

 �สาขาตรง        
 �สาขาสัมพันธ=        
�สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   

2. ผศ.ดร.พิมพ=พรรณ อํา
พันธ=ทอง 

 ผูF ช8 ว ย
ศาสตราจารย= 

แ ค ล คู ลั ส แ ล ะ
อินทริกรัล ปl
การศึกษา 1/2561 
ส ถิ ติ สํ า ห รั บ นั ก
เศรษฐศาสตร= ปl

 �สาขาตรง        
 �สาขาสัมพันธ=        
�สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน   
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ลําดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหน2งทาง

วิชาการ 
รายวิชาท่ีสอน คุณวุฒิอาจารย+ผู"สอน 

การศึกษา 1/2561 
 
 
 

รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

1.5-1 ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปl 2562 http://soc.mcu.ac.th/?page_id=2590 

1.5-2 วุฒิการศึกษาของอาจารย=พิเศษ  
1.5-3 เอกสารดํารงตําแหน8งทางวิชาการของอาจารย=พิเศษ 

 
 

เกณฑ+การประเมินที่ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ���� ผ2าน ไม2ผ2าน 
 ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
       การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตFองไม8เกิน 5 ปl (จะตFอง
ปรับปรุงใหFเสร็จและอนุมัติ/ใหFความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  
       ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรน้ัน มีการแต8งต้ังคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผูFท่ีเก่ียวขFอง เช8น ผูFทรงคุณวุฒิ ผูFบริหาร อาจารย= 
นิสิต และผูFใชFบัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ= เพ่ือใชFเป�น
ฐานขFอมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต8อไป 

- แต8งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดFวย
อาจารย=ประจําหลักสูตร จํานวน 5 ท8าน และผูFทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ท8าน ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ หรือสําเร็จการศึกษาทางดFานเศรษฐศาสตร= เพ่ือพิจารณาและวิพากษ=
หลักสูตร พรFอมท้ังใหFคําแนะนํา และขFอเสนอแนะ ในร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต8อไป 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการคณะ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใหFการ
รับรองต8อไป 
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
       ในการออกแบบหลักสูตรน้ัน อาจารย=ประจําหลักสูตร 5 ท8าน มีการเลือกรายวิชา
ท่ีเก่ียวขFองและเป�นพ้ืนฐานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร= พัฒนารายวิชาท่ีลFาสมัยใหF
ทันสมัย ออกแบบรายวิชาใหFสอดคลFองกับอัตลักษณ=มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอร8าง

1.12-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย8อสําหรับ
สาขา วิ ชา  (ฉ บับ ท่ี  2 )  พ.ศ.  2557 
http://econ.mcu.ac.th/ 
1.12-2คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 141/2559 
เ ร่ือง แต8 ง ต้ั งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เศ รษฐศาสต ร=  คณะสั งคมศาสตร= 
มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย http://econ.mcu.ac.th/ 
1.12-3 สรุปวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในคราว
ประชุมค ร้ัง ท่ี 1/2559 เมื่อวัน ท่ี 3 
มีนาคม พ.ศ. 2559 
1.12-4 มติคณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร= ในคราวประชุมคร้ัง ท่ี 
3/2559 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 http://econ.mcu.ac.th/ 
1.12-5มติสภาวิชาการ ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 http://econ.mcu.ac.th/ 
1.12-6 มติสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 31 
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 ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
หลักสูตรใหFกับคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ=รายวิชาและปรับปรุง
แกFไขรายวิชาบางวิชาท่ีไม8เขFากับการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 

 
การปรับปรุงหลักสูตรให"ทันสมัยตามความก"าวหน"าในศาสตร+สาขานั้นๆ 
       การจัดการเรียนการสอนในปlการศึกษา 2562 น้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไดFมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม8ซ่ึงกระบวนการเป�นไป
ตามกฎ ระบบเบียบ และขFอบังคับของมหาวิทยาลัย ท่ีกล8าวไปแลFวในขFางตFนแลFว 
       นอกจากน้ัน ก8อนเปgดภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองจัดทํา 
มคอ. 3 ซ่ึงเป�นแผนการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบ
สัมฤทธิ์และความพึงพอใจท่ีมีต8อรายวิชา  
       เมื่อจบภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองรายงานการจัดการ
เรียนการสอนผ8าน มคอ. 5 เพ่ือรวบรวมผล มคอ. 5 มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และรวบรวมขFอเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากน้ันนําเสนอใหFอาจารย=ผูFสอนใน
รายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาตามขFอเสนอแนะต8อไป 
       มีการสํารวจความพึงพอใจต8อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) และความพึงพอใจต8อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดย
พบว8าควรปรับปรุงเน้ือหาท่ีสอนใหFมีความทันสมัยตลอด เช8น การยกตัวอย8างตาม
สถานการณ=ปTจจุบัน เป�นตFน รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหFมีความ
หลากหลายและทันสมัยเพ่ิมขึ้น เช8น การใชFสื่อสารสนเทศเพ่ิมขึ้น เป�นตFน ลงภาคสนาม
บริการวิชาการแก8ชุมชน เช8น ความร8วมมือกับองค=กรภายนอก เพ่ือสรFางรายไดFใหFกับ
ชุมชนอยู8ดี มีสุข (โครงการยุวพัฒน=รักษ=ถิ่น) มีการสํารวจความพึงพอใจและความ
ตFองการของผูFมีส8วนเก่ียวขFอง เช8น ผูFใชFบัณฑิตและผูFเรียน เป�นตFน อย8างสมํ่าเสมอทุกปl 
เพ่ือนําขFอมูลท่ีไดFมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต8ละปl
การศึกษา โดยมีอาจารย=ประจําหลักสูตรเป�นผูFควบคุมกํากับการปรับปรุงเน้ือหาใหF
เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใชFสื่อสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนใหFทันสมัย โดยสนับสนุนการใชFสื่อออนไลน=และการเรียน
การสอนแบบออนไลน=มากขึ้น 

สิ ง ห า ค ม  พ . ศ .  2 5 5 9 
http://econ.mcu.ac.th/ 
1.12-7มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
http://econ.mcu.ac.th/ 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง  
ผลการประเมินตัวบ2งชี้ที่ 1.1  กําหนดไวFเป�น “ผ8าน” และ “ไม8ผ8าน”  
หากไม8ผ8านเกณฑ=ขFอใดขFอหนึ่ง ถือว8าหลักสูตรไม8ไดFมาตรฐาน  

ข"อ 1 ข"อ2  ข"อ 3 ข"อ 4 ข"อ 5 ข"อ 6 
���� ���� ���� ���� ���� ���� 

ผลประเมิน      ���� ผ2าน       ����  ไม2ผ2าน 
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องค+ประกอบที ่2 บัณฑิต 

ตัวบ2งชี่ที่ 2.1    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ2งชี้      ผลลัพธ= 
 

ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ หน2วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 บัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน 14 
2 บัณฑิตของหลักสูตรท่ีไดFรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
รูป/คน 14 

3 รFอยละของบัณฑิตท่ีไดFรับการประเมินต8อบัณฑิตท้ังหมด รFอยละ 100 
4 ผลรวมเฉลี่ยค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดFานคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 69 
5 ผลรวมเฉลี่ยค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดFานความรูF คะแนน 70 
6 ผลรวมเฉลี่ยค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดFานทักษะทางปTญญา คะแนน 69 
7 ผลรวมเฉลี่ยค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดFานทักษะความสัมพันธ=ระหว8าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน 68 

8 ผลรวมเฉลี่ยค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดFานทักษะการวิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 70 

9 ผลรวมค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ดFาน 
(ขFอ 4 + ขFอ 5 + ขFอ 6 + ขFอ 7 + ขFอ 8) 

คะแนน 346 

10 ค8าเฉลี่ยของผลรวมค8าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง 5 ดFาน (ขFอ 9 ÷ 5) คะแนน 69.2 
11 ค8าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ขFอ 10 ÷ ขFอ 2) คะแนน 4.94 

 

รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

2.1-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจําปl 2562/2019 
2.1-2 แบบประเมินประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
2.1-3 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต8อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ จากสถานประกอบการผูFใชFบัณฑิตหรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเขFาศึกษาต8อ ปl
การศึกษา 2562  

 

การประเมินตนเอง 
เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 

4.25 4.94 4.94 บรรลุ 
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ตัวบ2งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร"อยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน"าที่สนองงานคณะสงฆ+และ

บัณฑิตคฤหัสถ+ปริญญาตรีที่ได"งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป8 
ชนิดของตัวบ2งชี้    ผลลัพธ= 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หน2วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
บัณฑิตบรรพชิต   
1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีสาํเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  รูป 14 

2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรท่ีตอบแบบสํารวจ รูป 14 
3 รFอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจต8อบัณฑิตบรรพชิตทั้งหมด รFอยละ 100 
4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนFาที่สนองงานคณะสงฆ= รูป 12 
5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีศึกษาต8อ รูป 0 

6 รFอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนFาที่สนองงานคณะสงฆ=ต8อจํานวน
บัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

รFอยละ 100 

บัณฑิตคฤหัสถ+   

1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร คน 2 
2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ตอบแบบสํารวจ  คน 2 

2.1 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ไดFงานทํา  คน 2 
2.2 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่อุปสมบท  คน - 
2.3 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่เกณฑ=ทหาร  คน - 
2.4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน - 
2.5 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่มีงานทําก8อนเขFาศึกษา  คน - 

 2.6 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ศึกษาต8อ  คน - 
3 รFอยละของบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําต8อบัณฑิต

คฤหัสถ=ท้ังหมด 
รFอยละ 100 

4 จํานวนบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปl(ไม8นับ
ผูFอุปสมบท/เกณฑ=ทหาร/มีงานทําก8อนเขFาศึกษา/ศึกษาต8อ) 

คน 2 

5 รFอยละของบัณฑิตคฤหัสถ=ที่ไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปl รFอยละ 100 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ หน2วยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ=ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร รูป/คน 14 
2 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ=ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด     รูป/คน 14 
3 รFอยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ=ท่ีตอบแบบสํารวจต8อบัณฑิตทั้งหมด รFอยละ 100 
4 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ=ที่ตอบแบบสํารวจ ไม8นบัรวมบัณฑิตท่ี

ศึกษาต8อ เกณฑ=ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทําก8อนเขFาศึกษา 
จํานวน 14 

5 จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนFาที่สนองงานคณะสงฆ=และจํานวน
บัณฑิตคฤหัสถ=ที่ไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปl 

รูป/คน 12 

6 รFอยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนFาที่สนองงานคณะสงฆ=และบัณฑิต
คฤหัสถ=ท่ีไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปl 

รFอยละ 100 

7 แปลงค8าคะแนน 5 โดยกําหนดใหFคะแนนเต็ม 5 = รFอยละ 100 คะแนน 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
2.2-1 สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจําปl 2562/2019 http://qa.mcu.ac.th/qa_ 

download.php?sm=6 
2.2-2 แบบการสํารวจนิสิตปฏิบัติหนFาท่ีสนองงานคณะสงฆ= 

2.2-3 รายงานผลการสํารวจนิสิตปฏิบัติหนFาที่สนองงานคณะสงฆ= 
2.2-4 แบบการสํารวจความพึงพอใจผูFใชFบัณฑิต 
2.2-5 รายงานสรุปความพึงพอใจผูFใชFบัณฑิต 
2.2-6 แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปl 2562 

2.2-7 แบบสอบถามภาวการณ=มีเงินทําของบัณฑิต ปl 2562  
 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
รFอยละ 95  รFอยละ 100 5 บรรลุ 
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วิเคราะห+จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค+ประกอบที่ 2 
จุดเด2นและแนวทางเสริม 
บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป�นท่ีตFองการของผูFใชFบัณฑิต ผูFประกอบการ นายจFาง โดยเฉพาะ

บัณฑิตที่เป�นชาวต8างชาติ เช8น ลาว กัมพูชา เป�นตFน เนื่องจากบัณฑิตไดFรับการปลูกฝTงทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร= 
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งฝ�กฝนเรื่องสภาพจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เป�นอย8างดี 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการติดตามบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรไปแลFว ควรส8งข8าวสาร

เก่ียวกับหลักสูตร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหลักสูตร และการรับสมัครนิสิตใหม8 ผ8านช8องทางสื่อออนไลน=ต8าง 
ๆ กับบัณฑิต ท่ีอยู8ในประเทศ และต8างประเทศ เพิ่มช8องทางแรงจูงใจในการเขFามาเรียนของนิสิต และจัดกิจกรรม
ส8งเสริมความรัก สามัคคีใหFกับนิสิต เพื่อลดการออกกลางคัน หรือจัดกิจกรรมคืนสู8เหยFา ชาวเศรษฐศาสตร= 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  45 

องค+ประกอบที ่3 นิสิต 
 
ตัวบ2งชี้ที่ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพรFอมก8อนเขFาศึกษา 

เกณฑ+การประเมิน    

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

กลไกการ
รับนิสิต 

- ไม8มีการนํา
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสู8การ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนํา
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสู8การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไม8มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับ 
นิสิตไปสู8การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เป�นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการนําระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเป�นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 
และกรรมการผูFตรวจ
ประเมินสามารถใหFเหตุผล
อธิบายการเป�นแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดFชัดเจน 
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สถิติข"อมูลการสมัครเข"าเรียนป8ที่ 1 ตั้งแต2ป8การศึกษา 2558-2562 จํานวนเพ่ิมขึ้นในป8 2562  

ป8การศึกษา 
ที่รับเข"า 

จํานวนที่
รับเข"า 

จํานวนนิสิตคงอยู2 (จํานวนจริง) ในแต2ละป8การศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
2558 15 15 15 13 13 13 
2559 18 - 18 18 18 18 

2560 26 - - 26 26 26 
2561 12 - - - 12 12 
2562 15 - - - - 15 

 จากตารางขFางตFนบ8งบอกถึงอัตราการลดลงของนิสิตจากสถิติสํานักทะเบียนและวัดผลในวันรับสมัครเขFา
ศึกษา จากปl 2558-2562 สืบเน่ืองมาจากผลจากการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตเห็นชัดเป�นรูปธรรม มี
แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน และกรรมการผูFตรวจประเมินสามารถใหFเหตุผลอธิบายการ
เป�นแนวปฏิบัติท่ีดีไดFชัดเจน  
 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเป�นไปตามขFอบังคับของมหาวิทยาลัย ว8าดFวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551, และใหFเป�นไปตามการรับนิสิตใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงค=การรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการดําเนินการดังน้ี 

1. ประชุมอาจารย=ประจําหลักสูตร ว8าดFวยเรื่องการรับนิสิตใหม8 ปlการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณากําหนด
เป�าหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม8 โดยพิจารณาจากแนวโนFมการรับนิสิตในปlการศึกษาท่ีผ8านมา เช8น จํานวน
ผูFสมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพรFอมของอาจารย=ประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีมีอยู8 
เพื่อนําขFอมูลดังกล8าวมาใชFในการกําหนดคุณสมบัติเกณฑ=การรับสมัครสอบคัดเลือกเป�นนิสิต เพื่อใหFสอดคลFองตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซ่ึงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กําหนด
แผนการรับนิสิตไวFที่ 35 รูป/คน ต8อปlการศึกษา ซ่ึงปlการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนิสิตใหม8เขFาศึกษาในชั้นปlท่ี 1 
จํานวน 15 รูป/คน ปรากฏว8าการรับนิสิตไดFสูงมากกว8าปl 2561 แต8ต่ํากว8าที่หลักสูตรกําหนดไวFใน มคอ.2 แต8มี
จํานวนอัตราการคงอยู8ที่เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปlท่ีผ8านมา บ8งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาไป
ในทางที่ดี โดยเฉพาะในปlการศึกษา 2562 มีนิสิตยFายมาจาก วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ= หน8วยวิทยบริการ และจาก
คณะอ่ืน ๆ เขFามาเรียนในภาควิชาเป�นจํานวนมาก เขFามาในปlที่ 2 ปlที่ 3 มากข้ึน บ8งบอกถึงการปรับปรุง
กระบวนการและพัฒนาไปในทางท่ีดี 

2. นําเรื่องการรับนิสิตใหม8แจFงที่ประชุมคณะสังคมศาสตร= เพื่อพิจารณาและส8งรายละเอียด คุณสมบัติ
ของผูFสมัครใหFกับสํานักทะเบียนและวัดผล   

3. คณะสังคมศาสตร= และ สํานักทะเบียนและวัดผล มีการประกาศและประชาสัมพันธ=รับสมัครนิสิตใหม8
ผ8านสื่อและช8องทางต8างๆ เช8น แผ8นประชาสัมพันธ= โปสเตอร= ป�ายประชาสัมพันธ= อินเทอร=เน็ต ออนไลน=ทุก
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ช8องทาง และการแนะแนวตามแหล8งเป�าหมายตามแหล8งสถานศึกษาต8างๆ อาทิ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนมัธยม เป�นตFน 
 
การรับนิสิต 
ระบบและกลไกในการรับนิสิต 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับนิสิตโดยใชFกระบวนการ PDCA เป�นพื้นฐานกล8าวคือ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการรับนิสิตเป�นไปตามขFอบังคับของมหาวิทยาลัย ว8าดFวยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ใหFเป�นไปตามการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรฯ และวัตถุประสงค=การรับนิสิตตาม มคอ.2 ของหลักสูตรฯ โดย
มีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย=ประจําหลักสูตร ว8าดFวยเรื่องการรับนิสิตใหม8 ปlการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณากําหนด
เป�าหมาย แนวทางการรับนิสิตใหม8 โดยพิจารณาจากแนวโนFมการรับนิสิตในปlการศึกษาท่ีผ8านมา เช8น จํานวน
ผูFสมัคร อัตราการรายงานตัว ตลอดจนความพรFอมของอาจารย=ประจําหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีมีอยู8 
เพื่อนําขFอมูลดังกล8าวมาใชFในการกําหนดคุณสมบัติเกณฑ=การรับสมัครสอบคัดเลือกเป�นนิสิต เพื่อใหFสอดคลFองตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 ของหลักสูตรซ่ึงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กําหนด
แผนการรับนิสิตไวFที่ 35 รูป/คน ต8อปlการศึกษา ซ่ึงปlการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนิสิตใหม8เขFาศึกษาในชั้นปlที่ 1 
จํานวน 15 รูป/คน ปรากฏว8าการรับนิสิตไดFมากกว8าว8า ปlการศึกษา2561 และอัตราการคงอยู8 ท่ีคงที่เม่ือ
เปรียบเทียบกับทุก ๆปlการศึกษา และมีการยFายเขFามาในปlที่ 2 ปlท่ี 3 มากข้ึน บ8งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนาไปในทางท่ีดี  
 2. การวางแผนการรับนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร8วมกันทบทวนเอกสารและขFอท่ีเก่ียวขFอง
กับการรับนิสิตจากปlการศึกษา 2561 เช8น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินการรับนิสิตและการเตรียมความ
พรFอม และผลการศึกษาของนิสิต เป�นตFน เพื่อวางแผนกําหนดจํานวนรับนิสิตของหลักสูตรฯ เกณฑ=การรับนิสิต 
กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือที่ใชFในการคัดเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนการเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษา  

3. การดําเนินการรับนิสิต ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมท่ีไดFกําหนด 
 4. การประเมินกระบวนการรับนิสิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูFที่เก่ียวขFองกับกระบวนการรับ
นิสิต และทําการรวบรวมขFอมูลที่เก่ียวขFองจากการจัดการศึกษามาร8วมทําการวิเคราะห=และสังเคราะห=เพื่อหาจุด
แข็งและจุดอ8อน และกําหนดมาตรการรองรับในปlต8อ ๆ ไป (ดูจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 5. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยการนํามาตรการท่ีไดFจากขFอที่ 3 ลงสู8ปฏิบัติในภาคการศึกษา
และปlการศึกษาต8อไป 
  
มีการนําระบบและกลไกในการรับนิสิตไปสู2การปฏิบัติ ดังน้ี 
 การวางแผนการรับนิสิต 

จากขFอมูลผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ในปlการศึกษา 2562 พบว8า  
ดําเนินการวางแผนการรับนิสิตโดยประชาสัมพันธ=เชิงรุกไปยังกลุ8มเป�าหมายใหFท่ัวถึงมากข้ึน อย8างต8อเน่ือง

ตลอดปlการศึกษาโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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1. เม่ือครบกําหนดการรับสมัครแลFวสํานักทะเบียนและวัดผลพิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารหลักฐาน
การสมัครแลFวประกาศรายชื่อผูFมีสิทธิ์สอบขFอเขียน วัน เวลา และสถานท่ี พรFอมแต8งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
การสอบเขFาศึกษา  

2. เม่ือดําเนินการสอบขFอเขียนเสร็จเป�นที่เรียบรFอยแลFว สํานักทะเบียนและวัดผลจะแจFงรายละเอียดของ
ผูFสมัครที่อยู8ในเกณฑ=ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวF ผลคะแนนสอบขFอเขียน พรFอมทั้งวันและเวลาสอบสัมภาษณ= ใหF
คณะสังคมศาสตร=ดําเนินการแต8งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ= โดยมีอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรหรือประจํา
หลักสูตรเป�นคณะกรรมการ และเรียกสอบสัมภาษณ=ตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีผูFสมัครจะเขFาศึกษา โดย
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะแยกสัมภาษณ=โดยมุ8งเนFนผูFที่เขFามาศึกษาในหลักสูตรใหFมีคุณสมบัติตรงตามความ
ตFองการของหลักสูตร และตามมคอ.2 ที่ไดFกําหนดไวF  

3. ในวันสอบสัมภาษณ= คณะกรรมการทุกรูป/คน จะสัมภาษณ=นิสิตร8วมกันท่ีละคน เม่ือสัมภาษณ=เสร็จ
ทุกรูป/คนเรียบรFอยแลFว คณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนสอบสัมภาษณ= ทักษะท้ัง 4 ดFาน ตามเกณฑ=ที่หลักสูตรฯ 
กําหนด และส8งใหFกับสํานักทะเบียนและวัดผลเพื่อดําเนินการในข้ันตอนต8อไป เช8น การประกาศรายชื่อผูFท่ีมีสิทธ=
เขFาศึกษา และการรายงานตัว เป�นตFน  

4. เม่ือนิสิตรายงานตัวเป�นที่เรียบรFอยแลFว อาจารย=ประจําหลักสูตรจะประเมินผลการรับนิสิต เพื่อศึกษา
ว8าผลการรับเป�นไปตามตามแผนที่วางไวFหรือไม8 เพื่อนําเขFาที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิตใหF
เป�นไปตามแผนในครั้งต8อไป  

ทั้งน้ี จากการประเมินผลการรายงานตัวของนิสิตประจําปlการศึกษา 2562 ซ่ึงต่ํากว8าแผนการรับน้ัน แต8
มีแนวโนFมจํานวนเพิ่มข้ึน เนื่องจากหลักสูตรไดFมีการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตประจําปlการศึกษา 2562 โดย
สํานักทะเบียนและวัดผลประกาศใหFมีการรับสมัครใหม8ในรอบที่  2 และเนFนการประชาสัมพันธ=ใหFทั่วถึง
กลุ8มเป�าหมายส8งผลใหFปlการศึกษา 2562 อัตราการคงอยู8คงที่ และจํานวนนิสิตชั้นปlท่ี 2-3 เพิ่มข้ึน อย8างไรก็ตาม
จํานวนนิสิตก็ยังตํ่ากว8าแผนท่ีกําหนดไวF และส8งผลใหFอาจารย=ประจําหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
การรับนิสิตสําหรับปlการศึกษา 2563 ต8อไป แต8ก็บ8งบอกถึงแนวโนFมการพัฒนาและมีระบบและกลไกดีข้ึน จาก
จํานวนการสมัครเพิ่มข้ึนจากปlก8อน ซ่ึงการพิจารณาการประเมินการรับสมัครนิสิตของหลักสูตรแลFว พบว8า 
อาจารย=ประจําหลักสูตรไดFลงไปรับสมัครนิสิตโดยตรง ไดFมีโครงการออกไปแนะแนวหลักสูตรของตนเองโดยเฉพาะ 
การแนะแนวหลักสูตรเป�นหนFาที่ของสํานักทะเบียนและวัดผล โดยการคัดเลือกอาจารย=ตามความเหมาะสมไป
แนะนําหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัยท้ังหมดทุกหลักสูตร และจัดใหFมีการมอบทุนการศึกษาแก8นิสิตทุกรูปทุก
ชั้นปl ตลอดถึงการแนะแนวผ8านสื่อออนไลน=ทุกชนิด 
 
 การดําเนินการรับนิสิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตดําเนินการโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 ดําเนินการการประชาสัมพันธ=การรับนิสิตผ8านทางสื่อต8าง ๆ ไดFแก8  โบว=ชัว แผ8นพับ website ต8าง ๆ 
facebook  wedpage และการจัดอาจารย=เขFาประชาสัมพันธ=ชี้แจงกลุ8มเป�าหมายท่ีกําลังจะจบการศึกษา 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร8วมกันในการประกาศรายชื่อผูFมีสิทธิ์สอบขFอเขียนและสอบ
สัมภาษณ=และประกาศรายชื่อ  
 ดําเนินการสอบขFอเขียนและสอบสัมภาษณ= ซ่ึงนิสิตสอบขFอเขียนและการสอบสัมภาษณ= โดยการสอบ
สัมภาษณ=เป�นการสอบทักษะการฟTง การคิดวิเคราะห= การนําเสนอ โดยไดFเปgดโอกาสใหFนิสิตสอบถามขFอมูลต8าง ๆ 
เก่ียวกับหลักสูตร เช8น ทุนการศึกษา ตลอดจนผลสําเร็จของการดําเนินการของหลักสูตรฯ และบัณฑิตที่จบ
การศึกษา เป�นตFน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร8วมกันในการประกาศรายชื่อผูFที่สอบผ8านและผูFที่สอบผ8านและไดF
ทุนเรียนดีและทุนศักยภาพ โดยไดFนําขFอมูลผลการสอบขFอเขียนและผลการสอบสัมภาษณ=มาเปรียบเทียบกับผลที่
ไดFในปlการศึกษาทุกปlการศึกษา ซ่ึงพบว8า มีผลการดําเนินการท่ีดีข้ึน เม่ือเทียบกับจํานวนนิสิตกับหลาย ๆ 
หลักสูตร และประกาศรายชื่อผูFท่ีสอบผ8าน 
 
การประเมินกระบวนการรับนิสิต 

 อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFประชุมและประเมินกระบวนการรับนิสิตโดยการ
วิเคราะห= และตลอดถึงการสํารวจความพึงพอใจของผูFที่เก่ียวขFองกับกระบวนการรับนิสิตโดยการใชFการสัมภาษณ= 
ซ่ึงพบประเด็นที่น8าสนใจคือ 
 นิสิตพอใจในกระบวนการรับนิสิตเป�นอย8างมาก โดยเฉพาะในการสอบสัมภาษณ=ท่ีเปgดโอกาสใหFนิสิตไดF
สอบถามประเด็นต8าง ๆ ที่นิสิตสนใจ เช8น กฎระเบียบ ขFอบังคับ ระบบการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูF 
ทุนการศึกษา และโอกาสความกFาวหนFาและผลความสําเร็จของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา เป�นตFน อย8างไรก็ตาม นิสิตใหF
ขFอเสนอแนะใหFเพิ่มขFอมูลดังกล8าวในการเผยแพร8ประชาสัมพันธ=หลักสูตร การท่ีมีนิสิตสนใจเขFามาเรียนหลักสูตร
นFอยเนื่องจากว8าการประชาสัมพันธ=เขFาไม8ถึงกลุ8มเป�าหมาย อยากใหFประชาสัมพันธ=ใหFถึงพระภิกษุ ต8างชาติใหF
มากกว8านี้ดFวย 
 นิสิตท่ีสอบผ8านมีความตFองการในการเตรียมความพรFอมเก่ียวกับการใชFหFองสมุด และมีความตFองการใหF
จัดเตรียมความพรFอมดFานเศรษฐศาสตร=รายวิชาพื้นฐานที่จําเป�น และประชาสัมพันธ=หลักสูตร ตลอดถึงใหFมี
ทุนการศึกษาใหFมากกว8าน้ี 

 ซ่ึงผลการประเมินถูกนําเขFาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรFอมของนิสิตก8อน
การเขFาศึกษา และปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตปlการศึกษาหนFาต8อไป 

 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนิสิต 

 ในปlการศึกษาท่ี 2562 นี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตใชFผลการประเมินภาพรวมของกระบวนการรับ
นิสิต โดยไดFดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ=หลักสูตรใหFเป�นเชิงรุกมากข้ึนไปยังกลุ8มเป�าหมาย ใหF
ท่ัวถึงมากข้ึน โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดอาจารย=เขFาประชาสัมพันธ=ชี้แจงนักเรียนที่
กําลังจะจบการศึกษา และสรFางแรงจูงใจโดยการมอบทุนการศึกษาแก8นิสิตทุกรูปทุกชั้นปlการศึกษา ตลอดถึงการ
เจาะกลุ8มพระภิกษุ หรือผูFท่ีสนใจในต8างชาติ โดยเฉพาะลาว เขมร พม8า เป�นตFน ซ่ึงเป�นกลุ8มที่ใหFความสนใจใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร= และนิสิตเก8าก็จบจากเศรษฐศาสตร=เป�นจํานวนมาก 
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ผลการปรับปรุง 

ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนิสิตใหม8เขFาศึกษาในชั้นปlท่ี 1 จํานวน 15 รูป/คน (สถิติจากสํานักทะเบียน
และวัดผล) ปรากฎว8าการรับนิสิตไดFนFอยกว8าเป�าหมายที่หลักสูตรกําหนดไวFใน มคอ.2 แต8มีอัตราสูงกว8าปlที่ผ8านมา
บ8งบอกถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ และกลไก การรับสมัครที่ดีข้ึน และมีนิสิตเพิ่มข้ึนโดยเขFามาในปlท่ี 1 และ 
ปlที่ 2 และ 3 มากข้ึน จากการยFายมาจากท่ีอ่ืน บ8งบอกถึงการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาไปในทางที่ดีซ่ึง
แสดงใหFเห็นว8า การทําการประชาสัมพันธ=เชิงรุกอาจารย=เขFาประชาสัมพันธ=ชี้แจงนิสิตท่ีกําลังจะจบการศึกษาช8วย
ดึงดูดนักเรียนใหFเขFามาศึกษาในหลักสูตรไดFมากข้ึน การทาบทามนิสิตท่ีมีศักยภาพเขFาเรียนโดยตรงช8วยดึงดูดนิสิต
ใหFเขFาศึกษาในหลักสูตรไดFดีข้ึน เนื่องจากมีการมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรมสานสัมพันธ=รุ8นพี่ และรุ8นนFอง ใหF
เกิดความรักและสามัคคี มีการประชาสัมพันธ=ผ8านสื่อออนไลน=ทุกชนิด ตลาดถึงเจาะกลุ8มต8างชาติท่ีมีศิษย=เก8าจบไป
แลFว 

 
สรุปผลการดําเนินการ  

ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนิสิตใหม8เขFาศึกษาในชั้นปlท่ี 1 จํานวน 15 รูป/คน ปรากฎว8าการรับนิสิตไดF
นFอยกว8าเป�าหมายที่หลักสูตรกําหนดไวFใน มคอ.2 แต8ไดFมากกว8าปlที่ผ8านมา ซ่ึงเป�นเครื่องหมายบ8งบอกถึงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ และกลไกไปในทิศทางทีดี โดยการนําผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตมาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการอย8างต8อเน่ืองโดยมีสัมฤทธิผลในการปรับปรุงที่สําคัญท่ีเป�นแนวทางท่ีดีคือ การประชาสัมพันธ=เชิงรุก 
ไดFแก8 
 1. การใหFอาจารย=เขFาชี้แจงหลักสูตรช8วยทําใหFมีนักเรียนที่มีศักยภาพจากสถาบันต8าง ๆ เขFาศึกษาในหลักสูตร
ฯ เพิ่มข้ึน 
 2. การประชาสัมพันธ=ถึงอาจารย=สถาบันอุดมศึกษาที่เป�นศิษย=เก8า ช8วยใหFศิษย=เก8าไดFมีส8วนร8วมใน
กระบวนการรับนิสิตและช8วยใหFรับนิสิตไดFมากข้ึน 
 3. การทาบทามนิสิตและศิษย=เก8าท่ีมีศักยภาพเขFามามีส8วนร8วมในการประชาสัมพันธ=โดยตรงช8วยดึงดูด
นิสิตใหFเขFาศึกษาในหลักสูตรไดFดีข้ึน 
 4. การเพิ่มขFอมูล เช8น สิ่งสนับสนุนการเรียนรูF ทุนการศึกษา เป�นตFน ในการเผยแพร8ประชาสัมพันธ=
หลักสูตรช8วยดึงดูดใหFนิสิตสนใจเขFาศึกษาต8อมากข้ึน เพราะหากไดFรับทุนฯ จะช8วยลดภาระค8าใชFจ8ายในการศึกษา
ไดFมาก 
 5. การประชาสัมพันธ=ใหFกับกลุ8มต8างชาติ และใหFศิษย=เก8าต8างชาติเป�นคนช8วยแนะนํา และประชาสัมพันธ=
หลักสูตรเพื่อดึงฐานเดิมเขFามาใหFเรียนใหFมากกว8าเดิม  
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จากตัวบ2งชี้ที่ 3.1 ประเด็นการรับนิสิต ตัวบ2งชี้ด"านกระบวนการ สามารถอธิบายเปcน Flowchart 
ประกอบได"ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการรับนิสิต 

ปฐมนิเทศการศึกษา สิ้นสุดกระบวนการรับนิสิต 

ประกาศผลสอบ 

รายงานตัวในทะเบียนนิสิต 

แต8งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก 

หลักสูตรประกาศรับสมัครตามเกณฑ=ที่หลักสูตรกําหนด 

ดําเนินการสอบคัดเลือกสอบขFอเขียน/สอบสัมภาษณ= 

อาจารย=ผูFรับผิดขอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห=สภาพแวดลFอม/ทบทวน กําหนด
เป�าหมายการรับนิสิต 

เสนอแผนการรับนิสิตต8อหน8วยงานตFนสังกัดส8งแผนรับนิสิต เป�าหมาย 
เกณฑ= 

ประกาศรับสมัครตามเกณฑ=ของมหาวิทยาลัย 

เริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้น    

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับ
นิสิตจากผลการประเมินของ
อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 

รายงานผลการปรับปรุงการรับ
นิสิต เหน็ไดFชัดเจนเป�นรปูธรรม 

รายงานผลแนวทางการปฏิบัติการ
รับนิสิตโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ=

ยืนยัน 

สิ �นสดุสิ �นสดุสิ �นสดุสิ �นสดุ    

3.1.1 การรับนิสิต 
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การเตรียมความพร"อมก2อนเข"าศึกษา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการสํารวจเพื่อเตรียมความพรFอมใหFกับผูFที่จะเขFามาเป�นนิสิตโดยจาก
การสัมภาษณ=ในวันสอบสัมภาษณ= และดูจากผลการสอบ ถึงความตFองการเสริมและเพิ่มเติมในส8วนใดที่ตัวผูFเขFา
เรียนตFองการจะใหFทางหลักสูตรเสริม หรือเพิ่มเติมในส8วนน้ัน ๆ บFาง ไม8ว8าจะเป�นทางวิชาการ หรือทางการดําเนิน
ชีวิต ตลอดถึงการใชFชีวิตในร่ัวมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางหลักสูตรไดFจัดกิจกรรมแนะนําอาจารย=ประจําหลักสูตร แนะ
แนวการศึกษา ชี้แจงกฎ ระเบียบ ขFอบังคับ ประกาศต8างๆ ระบบกลไกการศึกษาที่เก่ียวขFองกับการเป�นนิสิต การ
ใชFบริการต8างๆในมหาวิทยาลัย พรFอมทั้งบอกช8องทางการติดต8อคณาจารย=ในคณะและหลักสูตร เป�นตFน จัด
กิจกรรมเสริมทักษะก8อนเปgดเทอม ใหFสอดคลFองกับขFอเสนอขอผูFที่ตFองการเสริมในทักษะดังกล8าวที่เสนอไวFในวัน
สอบสัมภาษณ= ซ่ึงทางหลักสูตรไดFจัดเปgดช8องทางใหFคณาจารย=ในคณะและในหลักสูตรสามารถพบปะนิสิตเพื่อ
เตรียมความพรFอมและสรFางความรูFความเขFาใจในการเรียนรูFใหFแก8นิสิตไดF โดยคณะจะจัดโครงการเตรียมความ
พรFอมนี้สมํ่าเสมอทุกปl นิสิตใหม8ของหลักสูตรจะไดFรับการปฐมนิเทศจากหลักสูตร 1-2 ชั่วโมง หรือเป�นการแนะนํา
อาจารย=ในหลักสูตรและอาจารย=ในภาควิชาทั้งหมดทุกรูป/คน ในชั่วโมงเรียนคาบใดคาบหน่ึงตามความเหมาะสม
และความเห็นชอบของประธานหลักสูตร จัดชัวโมงพบปะอาจารย=ท่ีปรึกษาทุกวัน วันละ 30 นาที, รุ8นพี่แนะนํา
ตัวเองใหFกับรุ8นนFองไดFทราบ ใหFรุ8นพี่เทคแคร=รุ8นนFอง เป�นพี่เลี้ยงใหFกับรุ8นนFอง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหFรุ8นพี่รุ8น
นFองทํากิจกรรมร8วมกันเพื่อสรFางความสัมพันธ=อันดีระหว8างพี่กับนFองใหFเกิดข้ึน ซ่ึงที่ผ8านมาหลักสูตรประสบ
ความสําเร็จการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทําใหFรุ8นพี่รุ8นนFองไดFมีกิจกรรมทําร8วมกัน เช8น โครงการเศรษฐศาสตร=
อาสาพัฒนาชนบท ปTจจุบันดําเนินกิจกรรมเป�นรุ8นท่ี 17, โครงการพี่รับนFอง นFองส8งพี่, โครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน, 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
วางแผน ระบบและกลไก 
 จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษาในปlการศึกษา 2562 โดยไดF
ดําเนินการจัดกิจกรรมทักษะดFานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร= ตลอดถึงความรูFเบ้ืองตFนทางดFานเศรษฐศาสตร= ท่ีไดF
ขFอเสนอแนะมาจากตัวผูFจะเขFาเรียนเองในวันสอบสัมภาษณ= ซ่ึงไปสู8ผลการจัดปฐมนิเทศนิสิต และนําขFอบังคับ
มหาวิทยาลัย และจากขFอมูลการประเมินกระบวนการรับนิสิตในปlการศึกษาที่ 2561 มีความตFองการใหFจัดการ
ทบทวนรายวิชาพื้นฐานที่จําเป�น และมีความตFองการในการเตรียมความพรFอมเก่ียวกับการใชFหFองสมุดและจากการ
สังเกตนิสิตใหม8ในปlการศึกษา 2562 และอยากใหFประชาสัมพันธ=ใหFท่ัวถึงต8อกลุ8มเป�าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ไดFมีขFอสรุปในการจัดทําแผนงานในการเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษาของนิสิต ทุกภาค
การศึกษา ซ่ึงตFองดําเนินการใหFแลFวเสร็จก8อนวันเปgดภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1. ประชุมอาจารย=ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาขFอมูลนิสิตใหม8ที่เขFาศึกษาเพื่อวางแผนเตรียมความพรFอม
ใหFแก8นิสิตในการศึกษา จัดกิจกรรมทักษะดFานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร= ตลอดถึงความรูFเบ้ืองตFนทางดFาน
เศรษฐศาสตร= ท่ีไดFขFอเสนอแนะมาจากตัวผูFจะเขFาเรียนเองในวันสอบสัมภาษณ= นําไปสู8การปฐมนิเทศนิสิตใหม8 เพื่อช้ีแจง
กฎระเบียบที่เก่ียวขFอง หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF โดยเฉพาะการเนFนรายละเอียดที่สําคัญของขFอบังคับ
มหาวิทยาลัย ขFอระเบียบ ขFอบังคับคณะสังคมศาสตร= ขFอระเบียบ ขFอบังคับของหลักสูตร 
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 2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมทั้งขออนุมัติงบประมาณและดําเนินการ  จัด
ใหFมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบ้ืองตFน 
เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบื้องตFน โดยการนําขFอสอบเขFาเรียน มาเป�นฐานใน
การสอนปรับพื้นฐานทุกภาคการศึกษา ซ่ึงประกอบดFวยการเรียนในหFองเรียน เป�นตFน  
  3. ขอความอนุเคราะห=ศูนย=บรรณสารฯ ของมหาวิทยาลัยจัดอบรมการใชFบริการต8าง ๆ เพื่อใหFนิสิตมี
ความพรFอมเก่ียวกับการใชFศูนย=บรรณสารฯ 
       4.ประเมินนิสิตหลังเขFาโครงการ 
 
มีการนําระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมทั้งขออนุมัติงบประมาณและดําเนินการ  จัดใหFมีการสอนปรับ
พื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบื้องตFน เศรษฐศาสตร=ใน
ชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบ้ืองตFน โดยการนําขFอสอบเขFาเรียน มาเป�นฐานในการสอนปรับ
พื้นฐานทุกภาคการศึกษา ซ่ึงประกอบดFวยการเรียนในหFองเรียน เป�นตFน  ซ่ึงไปสู8ผลการจัดปฐมนิเทศนิสิต  การ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม8 จัดใหFมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= และศูนย=บรรณสารฯ ไดFจัดใหFมีการอบรมการใชF
บริการต8าง ๆ แก8นิสิตทุกคนในช8วงสัปดาห=แรกของการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถเขFาศึกษาไดFท่ี website ของศูนย=
บรรณสารฯ ไดFตลอดเวลา 
        อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมินกระบวนการรับนิสิตในปlการศึกษา 
2562 พบว8า  
        1) จุดแข็ง  ศิษย=เก8าที่ประสบผลสําเร็จมีส8วนร8วมในกิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตใหม8ของ
หลักสูตร  
        2) จุดอ8อน  
           (1) การประสานงานรุ8นพี่ใหFมีส8วนรวมในการจัดกิจกรรมไม8ครอบคลุมและท่ัวถึงส8งผลใหFรุ8นพี่เขFา
ร8วมกิจกรรมนFอย 
           (2) งบประมาณมีจํากัด 
 (3) ประชาสัมพันธ=ไม8ทั่วถึง 
      3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
          (1) ควรประสานเชิญศิษย=เก8าท่ีประสบผลสําเร็จ 
          (2) ควรประสานงานรุ8นพี่ผ8านทาง line กลุ8มและ facebook ของรุ8นพี่และจัดประชุมเตรียม
กิจกรรมร8วมกับอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชาสัมพันธ=ตามสถานศึกษาต8าง ๆ 
          (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพรFอมจากศิษย=เก8าที่มีศักยภาพและเปgดโอกาสใหFศิษย=มี
ส8วนร8วมในกิจกรรมมากข้ึน 
          (4) จัดกิจกรรมเชิงสรFางสรรค=ใหFหลากหลายเพื่อความสนุกและไม8เบื่อต8อการเตรียมความพรFอม
การเขFาศึกษา 
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มีการประเมินกระบวนการ 
         อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร8วมกับกรรมการบริหารวิชาการ วางแผนจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม8 ประจําปlการศึกษา 2562 ในภาพรวม เพื่อสรFางความเขFาใจการเขFาศึกษาและการใชFชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย
ซ่ึงมีความหลากหลายโดยเพศและสถานภาพ  
        จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมทั้งขออนุมัติงบประมาณและดําเนินการ  จัดใหFมี
การสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบื้องตFน เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบื้องตFน 
เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบื้องตFน โดยการนําขFอสอบเขFาเรียน มาเป�นฐานใน
การสอนปรับพื้นฐานทุกภาคการศึกษา ซ่ึงประกอบดFวยการเรียนในหFองเรียน เป�นตFน   จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ใหม8 ประจําปlการศึกษา 2562 ในภาพรวม ณ หFองประชุม โดยมีผูFเขFาร8วมกิจกรรมเป�นผูFบริหาร คณาจารย= 
เจFาหนFาที่ พรFอมท้ังนิสิตใหม8ทุกรูป/คน  
         อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษาแก8นิสิตในหลักสูตร โดยกิจกรรม
ประกอบดFวย การอบรมความรูFเบ้ืองตFนสําหรับผูFเขFาศึกษาหลักสูตร การถ8ายทอดประสบการณ=จากรุ8นพี่และการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานการดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษาแก8นิสิต ปlการศึกษา 
2561  
         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีส8วนร8วมของอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรพบว8า 
          1) นิสิตใหม8ของหลักสูตรมีความรูFความเขFาใจ 
          2) นิสิตใหม8ของหลักสูตรไดFรับฟTงประสบการณ=จากรุ8นพี่ และคณาจารย=ที่มาจัดกิจกรรมเตรรียมความ
พรFอมก8อนเรียน 
 3) ไดFเรียนรูFและปรับตัวก8อนเขFาเรียนจริง 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการปฐมนิเทศนิสิตใหม8 พบว8า 
นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก โดยมีขFอแนะนําว8า หลักสูตรควรจัดใหFมีการทํากิจกรรมสรFางความรูFจักระหว8างรุ8นพี่
กับนิสิตใหม8เพื่อเสริมสรFางความเป�นทีมเดียวกันของนิสิต ซ่ึงหลักสูตรจักไดFนําไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพรFอม
ก8อนเขFาศึกษาในปlการศึกษา 2562 ต8อไป 
 สําหรับการเรียนปรับพื้นฐานพบว8า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในส8วนของผลการสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตต8อการอบรมการใชFบริการต8าง ๆ พบว8า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก  
 เม่ือประเมินกระบวนการแลFวพบว8า การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมทั้งขออนุมัติ
งบประมาณและดําเนินการ  จัดใหFมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน 
เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบื้องตFน เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบื้องตFน โดยการนําขFอสอบ
เขFาเรียน มาเป�นฐานในการสอนปรับพื้นฐานทุกภาคการศึกษา ซ่ึงประกอบดFวยการเรียนในหFองเรียน เป�นตFน  เป�น
กิจกรรมอาจจะน8าเบื่อกับตัวผูFเรียน จึงมีมติใหFจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสรFางสรรค=ที่เพิ่มความรูF ใหFสอดคลFองกับ
การเตรียมตัวก8อนเขFาเรียน 
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มีการปรับปรุงและพัฒนา 
         ในปlการศึกษา 2562 มีจํานวนผูFสมัครเขFาศึกษาในหลักสูตรสูงกว8า ปlการศึกษา 2561 และมีผูFสมัครเขFา
ศึกษาหลักสูตรในปlการศึกษานี้ (2563) มีผูFสมัครเขFาศึกษายFายมาเขFาชั้นปlที่ 1 ที่ 2 และท่ี 3 มากกว8าปlที่ผ8านมา 
โดยมีการหาเจFาภาพมามอบทุนการศึกษากับนิสิตทุกรูปทุกชั้นปl ซ่ึงบ8งบอกถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
และผลการปรับปรุงกระบวนการดังกล8าวประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะเห็นไดFจากปlท่ีผ8านมามีจํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน  
  ในปlการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใชFผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความ
พรFอมก8อนเขFาศึกษา โดยไดFดําเนินการจัด การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมทั้งขออนุมัติ
งบประมาณและดําเนินการ  จัดใหFมีการสอนปรับพื้นฐานวิชาเศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบ้ืองตFน 
เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบ้ืองตFน เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบ้ืองตFน เป�นกิจกรรม
อาจจะน8าเบ่ือกับตัวผูFเรียน จึงมีมติใหFจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสรFางสรรค=ท่ีเพิ่มความรูF ใหFสอดคลFองกับการเตรียม
ตัวก8อนเขFาเรียนปฐมนิเทศนิสิต และนําขFอบังคับมหาวิทยาลัย ว8าดFวย การศึกษามาบรรยายอย8างละเอียดมากข้ึน
เพื่อใหFนิสิตสามารถปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ และรายวิชาต8าง ๆ ท่ีเป�นส8วนหนึ่งของการศึกษา
ไดFเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ   

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตที่เป�นหัวหนFาหFองและแกนนํานิสิต ทุกชั้นปl ประชุมเตรียมจัด
กิจกรรมเตรียมความพรFอมนิสิตใหม8แบ8งหนFาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษย=เก8าท่ีมี
ตําแหน8ง ทางการคณะสงฆ= หรือผูF ท่ีประสบผลสําเร็จในชีวิตเขFาร8วมกิจกรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจากปlท่ีผ8านมา และส8งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไปประชาสัมพันธ=ในสถานท่ีต8าง ๆ ตลอดถึงการ
ใหFนิสิตรุ8นพี่ช8วยประชาสัมพันธ=ในหน8วยงานต8าง ๆ  

ในปlการศึกษา 2562 นี้ ดFวยการปรับเนื้อหาการบรรยายในการปฐมนิเทศที่เนFนขFอบังคับฯ ทําใหFนิสิต
เขFาใจการลงทะเบียนเรียน และไม8เกิดปTญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต8าง ๆ ล8าชFา ปรับพื้นฐานวิชา
เศรษฐศาสตร= ไดFแก8 วิชา เศรษฐศาสตร=เบื้องตFน เศรษฐศาสตร=จุลภาคเบื้องตFน เศรษฐศาสตร=ในชีวิตประจําวัน 
ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร=เบื้องตFน นิสิตเก8าและนิสิตใหม8มีความรูFจักคุFนเคยกันมากข้ึน ช8วยเหลือกันมากข้ึน ท้ัง
ในส8วนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 
 
สรุปผลการดําเนินการ 
 โดยรวมปlการศึกษา 2562 หลักสูตรไดFนํากระบวนการ PDCA ในการดําเนินการเตรียมความพรFอมก8อน
เขFาศึกษาใหFแก8นิสิตทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย8างต8อเน่ือง 
โดยมีสัมฤทธิผลในการปรับปรุงท่ีสําคัญที่เป�นแนวทางที่ดี ไดFแก8 
 1. การใหFความรูFท่ีเก่ียวขFองกับขFอบังคับฯ ช8วยแกFปTญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต8าง ๆ ล8าชFาของ
นิสิต 
 2. การจัดใหFมีกิจกรรมนิสิตร8วมกันในวันปฐมนิเทศช8วยใหFนิสิตเก8าและนิสิตใหม8มีความรูFจักคุFนเคยกัน
มากข้ึน ช8วยเหลือกันมากข้ึน ทั้งในส8วนของวิชาการและกิจกรรมนิสิต 
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  3. การปรับพื้นฐานความรูFก8อนเขFาเรียนช8วยใหFนิสิตจากต8างสถาบันมีฐานความรูFที่ใกลFเคียงกันทําใหFการ
เรียนราบรื่นข้ึน เตรียมความพรFอมพื้นฐานดFานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดFานภาษาอังกฤษ ดFานจิตใจและการใชFชีวิต
เตรียมความพรFอมดFานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดFานเศรษฐศาสตร=เบื้องตFน 
 4. การจัดอบรมการใชFบริการต8าง ๆ ของศูนย=บรรณสารฯ ทําใหFนิสิตเขFาถึงแหล8งความรูFไดFดีข้ึน นิสิตมี
ความพึงพอใจในการจัดแบ8งช8วงเวลาการเขFาอบรม ทําใหFนิสิตสามารถเลือกเวลาไดFอย8างเหมาะสม และการจัดทํา 
VDO เผยแพร8บน website ช8วยใหFนิสิตสามารถเขFาทบทวนความรูFไดFตลอดเวลา 
 5. การจัดใหFมีมอบทุนการศึกษา ทําใหFมีนิสิตจากคณะอ่ืนสนใจเขFามาศึกษาในภาควิชาเศรษฐศาสตร=
จํานวนมาก 
 6. การจัดใหFมีกิจกรรมลงพื้นท่ีจริง ทําใหFมีนิสิตจากคณะอ่ืนสนใจเขFามาศึกษาในภาควชิาเศรษฐศาสตร=
จํานวนมาก 
 7. ผลการดําเนินดังกล8าว นอกจากจะมีนิสิตเพิ่มข้ึนในปlที่1 แลFว ยังมีนิสิตชั้นปlท่ี 2 และปlท่ี 3 เพิ่มข้ึน 
ซ่ึงยFายมาจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ= และหน8วยวิทยบริการ ตลอดถึงจากคณะต8าง ๆ บ8งบอกถึงความสนใจของ
นิสิตที่จะเขFามาศึกษาในภาควชิาเศรษฐศาสตร=เพิ่มข้ึนอย8างเห็นไดFชัด 
 8. ผลการดําเนินดังกล8าว ทําใหFนิสิตท่ีเคยหยุดเรียนกลางคัน หรือยFายออกกลางคัน ในปlการศึกษา 
2562 ไม8มีนิสิตหยุดเรียน หรือยFายออก  
 ซ่ึงท้ัง 8 ขFอบ8งบอกถึงการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนก8อนเรียนและกํากับติดตามการเรียน
ของนิสิตเป�นอย8างดี บ8งบอกถึงจํานวนเพิ่มข้ึน และจาํนวนการยFายออก หรือหยุดเรียนไม8มีเหมือนเม่ือก8อน 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 3.1 ประเด็นการเตรียมความพร"อมก2อนเข"าศึกษา ตัวบ2งชี้ด"านกระบวนการ สามารถ
อธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
                3.1.2 การเตรียมความพร"อมก2อนเข"าศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สิ �นสดุสิ �นสดุสิ �นสดุสิ �นสดุ    

รายงานผลแนวทางปฏิบัติที่มีการ

เตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษา 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

เตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษา

จากผลการประเมิน 

รายงานผลจากการปรับปรงุการ

เตรียมความพรFอมก8อนเขFา

ศึกษาเห็นชดัเจนเป�นรูปธรรม 

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

เตรียมความพรFอม 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมิน

เตรียมความพรFอมดFาน
ภาษาอังกฤษ 

เตรียมความพรFอมดFานจิตใจ

และการใชFชีวิต 

เตรียมความพรFอมดFาน
อ่ืนๆ  

เตรียมความพรFอมพ้ืนฐาน

ดFานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินกิจกรรมเตรียมความ

พรFอมตามมติทีป่ระชุม 

เริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้นเริ�มต้น    

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเตรียมความพรFอมก8อนเขFา

เตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษา 
จากการสัมภาษร=ผูFเขาเรียน 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.1-1 ขFอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว8าดFวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2542 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7135 

3.1-2 ขFอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว8าดFวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2550 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7135 

3.1-3 ขFอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว8าดFวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2551 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7135 

3.1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ=การรับคฤหัสถ=เขFาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7036 

3.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองการศึกษาสําหรับชาวต8างประเทศ 
พ.ศ. 2552 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7139 

3.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว8าดFวยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7137 

3.1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ=การโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7139 

3.1-8 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว8าดFวยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=7137 

3.1-9 รายงานการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรครั้งท่ี 1/2562  
3.1-10 คํ า สั่ ง แ ต8 ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ= ก า ร เ ปg ด รั บ ส มั ค ร นิ สิ ต ใ ห ม8 

http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 
3.1-11 โ ค ร งก า รปร ะชา สั มพั น ธ= ห ลั กสู ต ร และ แนะแน วกา ร ศึกษ า  ปl ก า ร ศึกษา  2 562 

http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 
3.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและ

คฤ หั ส ถ=  เ ขF า ศึ ก ษ า ร ะดั บ ป ริ ญ ญา ต รี  ( ส8 ว น กล า ง )  ป ร ะ จํ า ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 56 2 
http://reg.mcu.ac.th/ 

3.1-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 328/2562 เร่ือง แต8งตั้งคณะกรรมการการ
ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ=เขFาศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ปlการศึกษา 2562 (ส8วนกลาง) http://reg.mcu.ac.th/ 

3.1-13 แผ8นพับ โปสเตอร= ป�ายประกาศเปgดรับสมัคร http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
3.1-14 เว็ปไซต=ภาควิชาเศรษฐศาสตร= http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.1-15 คําสั่ งแต8 งตั้ งคณะกรรมการดํา เนินการสอบสัมภาษณ= ผูF ท่ีผ8านสอบคัดเลือกขFอเ ขียน 
http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 

3.1-16 รายชื่อผูFข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต http://reg.mcu.ac.th/ 
3.1-17 ปร ะก า ศ ร า ยชื่ อ ผูF มี สิ ท ธิ์ เ ขF า ศึ กษ า  แล ะ  วั น ร า ย ง า นตั ว  ข้ึ น ทะ เ บี ยน เป� น นิ สิ ต 

http://reg.mcu.ac.th/ 
3.1-18 มคอ. 2 http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 

3.1-19 โครงการไหวFครูและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปl 2562 http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 

3.1-20 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศใหม8ชั้นปlท่ี 1 และ 3 (เขFาใหม8) คณะสังคมศาสตร= 
ประจําปlการศึกษา 2562 http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 

3.1-21 โครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 
3.1-22 โครงการพี่รับนFอง นFองส8งพี่ สานไม8ตรีชาวเศรษฐศาสตร= http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 

3.1-23 คู8มือแนะแนวการศึกษาสํานักทะเบียนและวัดผล http://reg.mcu.ac.th/?page_id=3208 
3.1-24 คู8มือนิสิตคณะสังคมศาสตร= http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
3.1-25 สถิตินิสิตประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจําปlการศึกษา 2560-2562 
3.1-26 โครงการมอบทุนการศึกษา http://soc.mcu.ac.th/?p=1431 

3.1-27 กิจกรรมประชาสัมพันธ=หลักสูตรผ8านสื่อออนไลน= http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 3.2  การส8งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 

- การควบคุมการดูแลการใหFคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก8นิสิตปริญญาตรี 
 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21  

เกณฑ+การประเมิน    

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

กลไกการ
ส8งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไม8มีการนํา
ระบบกลไก
การส8งเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู8
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การส8งเสริมและ
พัฒนานสิิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ส8งเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสู8
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส8งเสริมและ
พัฒนานสิิต 

- ไม8มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส8งเสริมและ
พัฒนานสิิต 

 

- มีระบบ มีกลไก
การส8งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ส8งเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสู8
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การส8งเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การส8งเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส8งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการนําระบบกลไก
การส8งเสริมและ
พัฒนานสิิตไปสู8การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส8งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส8งเสริมและ
พัฒนานสิิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส8งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป�น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส8งเสริมและพัฒนานสิิต 

- มีการนําระบบกลไกการ
ส8งเสริมและพัฒนานสิิต
ไปสู8การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การส8งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการส8งเสริม
และพัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการส8งเสริม
และพัฒนานิสิตเห็นชัด
เป�นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ=
ยืนยัน และกรรมการ
ผูFตรวจประเมินสามารถใหF
เหตุผลอธิบายการเป�นแนว
ปฏิบัติที่ดีไดFชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
การควบคุมการดูแลการให"คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก2นิสิตในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรมีการแต8งตั้งอาจารย=ที่ปรึกษา โดยการเสนอชื่ออาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไปยังคณะเพื่อ

แต8งตั้งเป�นอาจารย=ที่ปรึกษาในภาพรวมของคณะร8วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ซ่ึงลงนามโดยคณบดีคณะสังคมศาสตร= 
เพื่อใหFคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน ใหFขFอมูลทุนการศึกษา ใหFคําปรึกษา
ทางดFานการเงิน เช8น การกูFยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งปTญหาส8วนตัว การใชFชีวิตในดFานต8าง
ใหFแก8นิสิต และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิต โดยการหมุนเวียนอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรใหFเป�นอาจารย=ที่
ปรึกษาใหFทั่วถึงตามระยะเวลาอันสมควร คือ 1 ปlการศึกษา โดยมีการกําหนดบทบาทหนFาท่ีของอาจารย=ท่ีปรึกษา
ไวFดังนี้  1) ใหFบริการแนะแนว และใหFคําปรึกษาท้ังทางดFานวิชาการและการใชFชีวิตแก8นิสิต 2)ใหFบริการดFานขFอมูล
ข8าวสารที่เป�นประโยชน=ต8อนิสิต 3) ใหFคําแนะนํา และปรึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 4) อ่ืนๆ ตามที่
ไดFรับมอบหมายท้ังนี้ก8อนข้ึนปlการศึกษาใหม8 จะประชุมเพื่อนําผลประเมินอาจารย=ท่ีปรึกษาในปlการศึกษาที่ผ8านมา 
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการใหFคําปรึกษาแก8นิสิต ในการใหFคําปรึกษาแก8นิสิตนั้นมี 2 แบบ คือ  

1) การใหFคําปรึกษาแบบท่ีเป�นทางการดFวยการนัดประชุมนิสิตทุกชั้นปlเพื่อแนะแนวเชิงวิชาการร8วมกัน 
แบ8งประสบการณ=ของอาจารย=ที่ปรึกษาแต8ละท8าน ตลอดจนการใหFคําปรึกษาการใหFคําแนะนําในการเรียนใน
มหาวิทยาลัยจากรุ8นพี่สู8รุ8นนFอง  

2) การใหFคําปรึกษาแบบไม8เป�นทางการ โดยอาจารย=ที่ปรึกษาทุกท8านจะใหFช8องทางในการติดต8อแก8นิสิต 
ไดFแก8 โทรศัพท=ของภาควิชา โทรศัพท=มือถือ หรือปรึกษาผ8านสังคมออนไลน= เช8น Line, Facebook, E-mail เป�น
ตFน อาจารย=ที่ปรึกษาจะแจFงวันเวลาที่สะดวกใหFนิสิตเขFาพบเพื่อขอคําแนะนําเขFาพบเพื่อขอคําแนะนําปรึกษา ซ่ึง
อาจารย=ท่ีปรึกษาแต8ละท8านจะมีคู8มือการใหFคําปรึกษาแก8นิสิต เพื่อใชFเป�นเอกสารประกอบการใหFคําปรึกษา พรFอม
ท้ังจดบันทึกการใหFคําปรึกษาแก8นิสิต และแนวทางการแกFไขปTญหาที่แนะนํานิสิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจอาจารย=ท่ีปรึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต8ออาจารย=ท่ีปรึกษา แลFวนําผลที่
ไดFมาพิจารณาในที่ประชุม เพื่อหาแนวทาง และนําเสนอทางการปรับปรุงและใหFคําปรึกษาแก8นิสิตในปlการศึกษา
ถัดไป 
 

ระบบและกลไก ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการส8งเสริมและพัฒนานิสิตตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ประกาศของคณะสังคมศาสตร= และประกาศของหลักสูตร ว8าดFวยการส8งเสริมและ
พัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
        1) ประชุมร8วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกําหนดเป�าหมายการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
        2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
        3) ออกประกาศส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
        4) ประชาสัมพันธ=การส8งเสริมและพัฒนานิสิต โดยใชFช8องทางแผ8นประชาสัมพันธ= โปสเตอร= ป�าย
ประชาสัมพันธ=  
        5) แต8งตั้งคณะกรรมการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
        6) ดําเนินการตามโครงการการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
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การนําระบบและกลไกสู2การปฏิบัติและดําเนินการ ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมร8วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดเป�าหมายการส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับ
ปริญญาตรี พรFอมท้ังจัดทําแผ8นประชาสัมพันธ= โปสเตอร=และป�ายประชาสัมพันธ= โดยคณะกรรมการการส8งเสริม
และพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี แนะแนวและประชาสัมพันธ=การส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรในภาพรวม 
          หลักสูตรมีการควบคุมการดูแลการใหFคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก8นิสิตในระดับปริญญาตรี มีวาง
ระบบและกลไกใหFกับอาจารย=ท่ีปรึกษา โดยมีภาระงานดFานใหFคําปรึกษาเป�นคู8มือใหFกับอาจารย=ที่ปรึกษา และนิสิต 
ตลอดถึงกระบวนการเขFาพบอาจารย=ท่ีปรึกษา ตลอดถึงการรFองเรียนจากปTญหาต8าง ๆ ของนิสิต 

การแต8งตั้งอาจารย=ท่ีปรึกษาเพื่อใหFคําปรึกษาแก8นิสิต ตลอดถึงฝ�กอบรม การใหFคําปรึกษาแก8อาจารย= 
 
การประเมินกระบวนการ ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตไดFประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร

ประเมินการส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ในปlการศึกษา 2562  พบว8า  
1) จุดแข็ง  ช8องทางการการส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร นิสิตสามารถเขFา

ปรึกษาขอคําปรึกษาต8อการส8งเสริมและพัฒนาไดFง8าย ตลอดถึงส8งขFอรFองเรียนต8อการบริหาร และการเรียนการสอน
ของนิสิตไดF มีหFองประชุมประจําภาควิชา เพื่อรองรับใหFคําปรึกษานิสิตไดFตลอดเวลา 
          2) จุดอ8อน  
             (1) การแนะแนวและประชาสัมพันธ=การส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่ดําเนินการ
ในภาพรวมของหลักสูตร ไม8สามารถทําใหFกลุ8มเป�าหมายเกิดความรูFความเขFาใจต8อการเขFาร8วมการส8งเสริมและ
พัฒนานิสิตไดF 
            (2) หลักสูตรไม8สามารถส8งเสริมและพัฒนานิสิตไดFทุกรูป  
            (3) กระบวนการส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรล8าชFา ทําใหFกลุ8มเป�าหมายเบ่ือต8อ
การรอคอย 
        3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
           (1) อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรควรออกประชาสัมพันธ=การส8งเสริมและพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
เพื่อสรFางแรงกระตุFนใหFนิสิตมีความสนใจต8อการส8งเสริมและพัฒนา 

(2) ควรกําหนดวัน และเวลาที่แน8ชัด เพื่อใหFคําแนะนําต8อการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
(3) เขFาไปหานิสิตท่ีไม8กลFาเขFามาปรึกษาโดยเขFาไปส8งเสริมและพัฒนานิสิตเชิงลุก 
 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการส2งเสริมและพัฒนานิสิต จากการวิเคราะห=การส8งเสริมและ

พัฒนานิสิต ในปlการศึกษา 2562 พบว8า นิสิตใหFความสนใจต8อการส8งเสริมเป�นอย8างดี แต8บางกลุ8มยังไม8เร็งเห็น
ความสําคัญต8อการส8งเสริมและพัฒนาดังกล8าว 
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ดังนั้น ควรมีคณะกรรมการจากอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชาสัมพันธ=เป�นการเฉพาะของหลักสูตร 
เพื่อสรFางความเขFาใจ และสรFางแรงจูงใจต8อการส8งเสริมและพัฒนานิสิต จัดทําหFองใหFคําปรึกษาแก8นิสิตทุกชั้นปl 

 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการการส2งเสริมและพัฒนานิสิตเห็นชัดเปcนรูปธรรมการส2งเสริมและ

พัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาและวางแผนการส8งเสริมและพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรี  จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8นิสิตพรFอมท้ังขออนุมัติงบประมาณและ
ดําเนินการ มีประเมินนิสิตหลังเขFาโครงการ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการส8งเสริม
และพัฒนานิสิตในปlการศึกษา 2562 พบว8า  
           1) จุดแข็ง   
            ศิษย=เก8าท่ีประสบผลสําเร็จมีส8วนร8วมในการการส8งเสริมและพัฒนานิสิต พรFอมท้ังกิจกรรมที่
ส8งเสริมและพัฒนานิสิต และมีโครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน ตลอดถึงโครงเศรษฐศาสตร=อาสาพัฒนาชนบท 
และโครงการต8าง ๆ  
           2) จุดอ8อน  
                (1) การประสานงานรุ8นพี่ใหFมีส8วนรวมในการจัดกิจกรรมไม8ครอบคลุมและท่ัวถึงส8งผลใหFรุ8นพี่เขFา
ร8วมกิจกรรมนFอย 
                (2) งบประมาณมีจํากัด 
           3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
                (1) ควรประสานเชิญศิษย=เก8าท่ีประสบผลสําเร็จเพื่อสรFางแรงการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
                (2) ควรประสานงานรุ8นพี่ผ8านทาง line กลุ8มและ facebook ของรุ8นพี่และจัดประชุมเตรียม
กิจกรรมร8วมกับอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 
                (3) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพรFอมจากศิษย=เก8าที่มีศักยภาพและเปgดโอกาสใหFศิษย=มี
ส8วนร8วมในกิจกรรมมากข้ึน 

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร8วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนจัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม8 ประจําปlการศึกษา 2562 ในภาพรวมเพื่อสรFางการส8งเสริมและพัฒนานิสิตซ่ึงมีความหลากหลาย 
          ประเมินการจัดกิจกรรมการส8งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีผูFบริหาร คณาจารย= เจFาหนFาท่ี พรFอมทั้งนิสิตทุก
รูป/คน  
         อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรFอมการส8งเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร โดย
กิจกรรมประกอบดFวย การอบรมความรูFเบ้ืองตFนสําหรับผูFเขFาศึกษาหลักสูตร การถ8ายทอดประสบการณ=จากรุ8นพี่
และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  
          การดําเนินการกิจกรรมเตรียมความพรFอมก8อนเขFาศึกษาแก8นิสิต ปlการศึกษา 2562  
         จากการสรุปผลแบบสอบถาม pre-post test และการสังเกตแบบมีส8วนร8วมของอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรพบว8า 
          1) นิสิตมีความรูFความเขFาใจการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  64 
 
          2) นิสิตไดFรับฟTงประสบการณ=จากรุ8นพี่ท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและเกิดแรงบันดาล
ใจในการส8งเสริมและพัฒนานิสิต 
 3) นิสิตไดFเขFาปรึกษาตรงเวลา และไดFยื่นขFอรFองเรียนต8ออาจารย=ท่ีปรึกษาไดFตามความตFองการ 
          ในปlการศึกษา 2562 มีการส8งเสริมและพัฒนานิสิตหลายโครงการ ทางหลักสูตรไดFมีการจัดหางบประมาณ
เพื่อพัฒนากิจกรรม และโครงการดังกล8าว จากการจัดทอดผFาปwาเพื่อการศึกษา และส8งเสริมกิจกรรมท่ีส8งเสริมและ
พัฒนานิสิตอย8างจริงจัง ตลอดถึงการหาเจFาภาพมามอบทุนการศึกษาใหFกับนิสิตทุกรูปทุกชั้นปl  
 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีอย2างเห็นเปcนรูปธรรม 
อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและนิสิตที่เป�นหัวหนFาหFองและแกนนํานิสิตทุกช้ันปl ประชุมเตรียมจัด

กิจกรรมเตรียมความพรFอมการส8งเสริมและพัฒนานิสิตในการจัดกิจกรรมและประสานงานเชิญศิษย=เก8าเขFาร8วม
กิจกรรม โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากปlที่ผ8านมา  

จากผลปรับปรุงและพัฒนาดังกล8าวประสบผลสําเร็จ จะเห็นไดFจากขFอรFองเรียนมีจํานวนลดนFอยลง การ
ยFาย หรือลาออกกลางคันนFอยลง และมีความสนใจเขFาร8วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน นิสิตยFายจากสาขาอ่ืน คณะอ่ืนเขFามา
ศึกษาในหลักสูตรเยอะข้ึน 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 3.2 การส2งเสรมิและพัฒนานิสิต ประเด็นการควบคุมการดูแลการให"คําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก2นิสิตปริญญาตรี ตัวบ2งชี้ด"านกระบวนการ สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
                 3.2.1 การควบคุม การดูแลการใหFคําปรึกษาวิชาการแก8นิสิตปริญญาตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สิ้นสดุ 

สรุปผลการดําเนินงานและการปรับปรุงกร
กระบวนการใหFคําปรึกษาต8อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

อาจารย=ท่ีปรึกษาใหFคาํปรึกษานิสติ 
โดยผ8านช8องทางเว็บไซต= หรืออื่นๆ 

จัดชั่วโมงอาจารย=ท่ีปรึกษาใหF
คําปรึกษาแก8นิสิตดFานวชิาการ 

แต8งต้ังอาจารย=ท่ีปรึกษานิสิตตามมติท่ีประชุม 

ประกาศใหFนิสิตทราบ 

เร่ิมต"น 

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมมอบหมาย

หนFาที่และคัดเลือกใหFดูแลนิสิต 

นําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการระบบใหF

คําปรึกษาวิชากร 

อาจารย=ท่ีปรึกษาติดตามผลการใหFคําปรึกษา 

ประเมินความพึงพอใจต8อการใหFคําปรึกษา 
ประเมินกระบวนการระบบใหFคําปรึกษาวิชาการ 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  66 
 
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร"างทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 

ในการเรียนการสอนปlการศึกษา 2562 อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFร8วมกันวางแผนจัดการเรียนการ
สอนและพิจารณา มคอ. 3 ของแต8ละรายวิชาก8อนเปgดภาคเรียน โดยตรวจสอบใหFมีการกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาต8าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 จึงไดFวาง
แผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรูFความสามารถของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปl ในรูปแบบต8าง ๆ ท้ังในหFองเรียนและนอก
หFองเรียน  

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมเสริมทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 มีระบบ มีกลไก หลักสูตรมี
ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดFแก8 การจัดโครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน ซ่ึงเป�นการร8วมมือระหว8าง
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตกับธนาคารออมสิน และชุมชนบFานชุFง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใหFนิสิต
ไดFเรียนรูFนอกหFองเรียนและเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง ประกอบดFวย 3 กลุ8ม คือ       

กลุ8มที่ 1 กลุ8มทักษะการเรียนรูF และนวัตกรรม (โครงการออมสินยุวพัฒนร=รักษ=ถ่ิน)        
กลุ8มที่ 2 กลุ8มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (โครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน) 
กลุ8มที่ 3 กลุ8มทักษะชีวิต และอาชีพ (โครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน) 
 

มีระบบและกลไก อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรพิจารณาแผนพัฒนาศักยภาพของนิสิตโครงการและงบประมาณ ไดFอนุมัติโครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน 
ซ่ึงเป�นการร8วมม่ือกันระหว8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตกับธนาคารออมสิน ลงไปช8วยวิสาหกิจชุมชนใหFมีรายไดF
เพิ่มข้ึน ซ่ึงโครงการดังกล8าวทางหลักสูตรไดFอนุมัติจัดเขFาในรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ, เศรษฐกิจชุมชน, และ
เศรษฐศาสตร=การพัฒนา ซ่ึงมีวัตถุประสงค=เพื่อเสริมสรFางทักษะในดFานการเรียนรูFและนวัตกรรม โดยดําเนินการลง
พื้นท่ีเพื่อส8งเสริมและพัฒนากลุ8มอาชีพผลิตภัณฑ=จากกระดาษทิชชู ทําเป�นพวงมาลัย โดยการวางแผนการตลาด 
ออกแบบผลิตภัณฑ= ส8งเสริมและอบรมการจัดทําบัญชีใหFกับกลุ8มวิสาหกิจชุมชนดังกล8าว หลักสูตรไดFกําหนด
วัตถุประสงค=ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรFางทักษะการ เรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 ใหFแก8นิสิต โดยคํานึงถึง
ศักยภาพและทักษะการเรียนรูFของนิสิตในปTจจุบันและเป�าหมายท่ีคาดหวังรวมถึงทรัพยากรและงบประมาณ 
กําหนดศักยภาพและทักษะการเรียนรูFที่ควรพัฒนาโดยคํานึงถึงทักษะทางวิชาชีพ มาตรฐานผลการเรียนรูFตาม
หลักสูตร และทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคลFองกับสถานการณ=และ มาตรฐานวิชาชีพ ใหFไดF
มาตรฐานสากล มีการสอบถามความตFองการของนิสิตท่ีตFองการ พัฒนาศักยภาพและการเสริมสรFางทักษะการ
เรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 ในดFานใดเพื่อนําขFอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาใหFกับนิสิตในหลักสูตร  

 
มีการนําระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ/ดําเนินงาน จากการพูดคุยสอบถามความตFองการของนิสิต พบว8า 

ตFองการที่จะไดFรับประสบการณ=เก่ียวกับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาไปแลFว และตFองการประสบการณ=
ทางภาคสนามจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงจัดใหFมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFใน
ศตวรรษที่ 21 ดFานทักษะการเรียนรูF และนวัตกรรม (โครงการออมสินยุวพัฒนร=รักษ=ถ่ิน) ดFานทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (โครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน) และดFานทักษะชีวิต และอาชีพ (โครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=
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ถ่ิน) โดยท่ีหลักสูตรไดFจัดโครงการพัฒนาเครือข8ายความร8วมมือ ระหว8างภาควิชาเศรษฐศาสตร=กับธนาคารออมสิน
ข้ึน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดFานเศรษฐศาสตร=เชิงพุทธโดยการร8วมมือกับธนาคารออมสินลง
พื้นที่ชุมชนบFานชุFง ตําบลบFานชุFง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการออกแบบผลิตภัณฑ=และ
แผนการตลาดตลอดถึงการจัดทําบัญชี เพื่อเป�นพัฒนาศักยภาพของนิสิต อีกทั้งเป�นการเตรียมตัวเพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมถึงการดํารงชีวิตและสภาพการทํางานในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา ซ่ึงจําเป�นตFองมีทักษะการ
คิดและองค=ความรูFเพิ่มข้ึนมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคที่แข8งขันกันดFานขFอมูลข8าวสารและการ
ดํารงชีวิตที่มีความซํ้าซFอนใหFประสบความสําเร็จไดFนั้น จําเป�นที่นิสิตตFองใส8ใจอย8างเคร8งครัดในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตต8อไปนี้ใหFเพียงพอ เพื่อใหFนิสิตปTจจุบันสามารถเรียนรูF จากประสบการณ= จากกิจกรรมน้ีทําใหFนิสิตปTจจุบัน
สามารถ เขFาใจกระบวนการทํางาน และเป�นบทเรียนท่ีจะอยู8ร8วมกับสังคมไดFอย8างถูกตFอง ทันข8าวสารและรูFช8องทาง
ของการรับรูFข8าวสารไดFอย8างถูกตFอง รวมทั้งเป�นการสรFางเครือข8ายระหว8างภาควิชาเศรษฐศาสตร=กับธนาคารออม
สิน และมีการส8งเสริมใหFนิสิตเขFาร8วมโครงการท่ีเก่ียวกับการฝ�กอบรม จากหน8วยงานภายนอกหรือโครงการเก่ียวกับ
การประกวดผลงานทางดFานสิ่งทอ โดยทางหลักสูตรไดFมอบหมายใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เป�นผูFประสานงานและ
ดูแลใหFความช8วยเหลือในเร่ืองเก่ียวกับการอบรมและเป�นที่ปรึกษา การฝ�กอบรมดังกล8าวเป�นประโยชน=แก8ตัวนิสิต
เนื่องจากนิสิตจะไดFพัฒนาศักยภาพ ดFานการออกแบบที่เก่ียวขFองกับการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบเชิงสรFางสรรค= 
การพัฒนาผลิตภัณฑ= พัฒนาช8องทางการจัดจําหน8วย เพิ่มช8องทางการรจัดจําหน8วย เชิงอุตสาหกรรมตามแนวโนFม
การออกแบบและการนําเนอผลงาน 

 
มีการประเมินกระบวนการ  อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวิเคราะห=กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตและการเสริมสรFางทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 จากโครงการพัฒนาเครือข8ายความร8วมมือระหว8าง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร= ธนาคารออมสิน และชุมชนบFานคลองรังสิต ภายใตFหัวขFอโครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน นิสิตมี
ความตFองการใหFรุ8นต8อ ๆ ไปไดFเรียนรูFต8อยอดจากรุ8นพี่ และไดFลงพื้นที่ภาคสนามจริง ทําใหFไดFความรูFความสามารถ 
จากการลงมือปฏิบัติจริง ลงไปช8วยชุมชนดFานแผนการตลาด ดFานการออกแบบ ดFานการจัดทําบัญชี ดFานการสรFาง
กําไรใหFผลิตภัณฑ= แสดงใหFเห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุFนใหFนิสิตปTจจุบันเขFาใจในกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มุ8งเนFนในดFานทักษะการปฏิบัติ และมองเห็นช8องทางการทํางานซ่ึงจะเป�นการ
ทําใหFนิสิตปTจจุบันสามารถที่จะเตรียมตัวไดFอย8างถูกตFอง จากการประเมินกระบวนการดํานินงานโครงการเรียนรูF
ดังกล8าวยังมีปTญหาดFานความชํานาญ ดFานการผลิตสื่อนําเสนอ จึงจําเป�นตFองมีการจัดอย8างต8อเนื่องเพื่อความ
ชํานาญของนิสิต 

 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ในการจัดกิจกรรมครั้งต8อไป ทางหลักสูตรจะ

เชิญศิษย=เก8าท่ีทํางานท่ีใชFกระบวนการคิด สรFางสรรค=งาน หรือศิษย=เก8าที่ทํางานเป�นเจFาของกิจการเองมาพูดมา
สรFางความเขFาใจใหF นิสิตปTจจุบันมีความเขFาใจมากข้ึนมากข้ึนและหากเป�นกิจกรรมการฝ�กอบรมร8วมพรFอมท้ัง
ส8งเสริม นิสิต ดังกล8าว เพื่อใหFไดFรับประโยชน=สูงสุด และจัดใหFมีการจัดกิจกรรม/โครงการต8อยอด โดยเฉพาะ
โครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ไดFมีการทําความร8วมมือกัน ระหว8างหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตกับธนาคารออมสิน ลงพื้นท่ี ณ กลุ8มสินถFาโอทอปพวงมาลัยกระดาษทิชชู ต.บFานชุFง อ.นครหลวง จ.
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พระนครศรีอยุธยา และเขFาร8วมโครงการผลิตสื่อกับภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา ว8าดFวยการผลิตสื่อออนไลน=
ดFวยโทรศัพท=มือถือ เพื่อนําเสนองานออนไลน= 

 
มีผลจากการปรับปรุงเปcนรูปธรรม  
จากกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ เสริมสรFางทักษะการเรียนรูFใน

ศตวรรษท่ี 21 นิสิตปTจจุบันมีความเขFาใจดFานความคิด สรFางสรรค=มากข้ึน นิสิตเขFาร8วมกิจกรรมต8างๆท่ีใชF
กระบวนการคิดสรFางสรรค= และสามารถที่จะออกแบบหรือผลิตงานที่มีความสวยงาม จากกิจกรรมต8างๆท่ีหลายๆ
หน8วยงานไดF จัดข้ึน ไดFมีนิสิตไดFเขFาพบอาจารย=เพื่อขอขFอมูลจากต8างจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีไดFจัดข้ึนนั้นแสดง
ใหFเห็นถึงความเขFาใจถึงกระบวนการคิดสรFางสรรค=งาน และความร8วมมือระหว8างหลักสูตรและหน8วยงาน องค=กร
ภายนอกซ่ึงจะส8งผลใหFตัวนิสิตมีความม่ันใจท่ีจะสรFางสรรค=ผลงานออกมาใหFเป�นรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน ทําใหFชุมชน
สรFางรายไดFมากข้ึน ซ่ึงส8งผลใหFมีการร8วมมือกับธนาคารออมสินในปlการศึกษา 2563 เป�นโครงการต8อยอด หรือ
สืบเนื่องจากปlท่ีผ8านมาอย8าเห็นเป�นรูปธรรม และผลการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนสูงข้ึนอย8างเห็นไดFชัด 
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ตัวบ2งชี้ที่ 3.2 การส2งเสริมและพัฒนานิสิต ประเด็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร"างทักษะ
การเรียนรู"ในศตวรรษที่ 21 ตัวบ2งชี้ด"านกระบวนการ สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 

       3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสรFางทกัษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดทําแผนพัฒนา

ศักยภาพนิสติ 

เร่ิมต"น 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาแผนพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตโครงการและงบประมาณ 

ไม2อนมุตั ิ

สิ้นสุด 

ประเมินกระบวนการ 

ปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานการปรบปรุงกระบวนการท่ีเป�นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบัติท่ีด ี

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ยุวพัฒน=รักษ=ถิ่น) 

ประเมินและปรับปรุงโครงการ 

ทดสอบหลังเขFาร8วม อบรม (Post-test) 

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติตามทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 คอื ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, health literacy, life skill, career อย8างใดอย8างหน่ึง และโครงการยุวพัฒน=รักษ=ถิ่น 

ตลอดถึงการผลิตสือ่โฆษณา เพ่ือประชาสัมพันธ=ผลติภณัฑ=ใหFกับชุมชน 

ทดสอบก8อนเขFาร8วม อบรม (Pre-test) 

อนุมัติ 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.2-1 คําสั่งคณะสังคมศาสตร= ที่ 14/2562 เรื่อง แต8งตั้งอาจารย=ท่ีปรึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร= ปl
การศึกษา 2562  http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 

3.2-2 คู8มืออาจารย=ที่ปรึกษา http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 

3.2-3 ระเบียบการเขFาพบอาจารย=ที่ปรึกษาของนิสิต http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
3.2-4 คู8มือการใหFคําปรึกษา http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
3.2-5 แบบฟอร=มการใหFคําปรึกษา http://soc.mcu.ac.th/?page_id=383 
3.2-6 แบบประเมินความตFองการของนิสิต  
3.2-7 รายงานสรุปความพึงพอใจของผูFใชFนิสิต 
3.2-8 รายงานการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 
3.2-9 Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร= มจร https://www.facebook.com/econ.mcu 

3.2-10 หนังสือเชิญอาจารย=พิเศษบรรยาย 
3.2-11 แผนการจัดสรรงบประมาณ ปl 2563 
3.2-12 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพฒันาชนบท 

https://www.facebook.com/Econ.ruraldevelopment/ 
3.2-13 สรุปโครงการ ยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน https://www.facebook.com/DEPT.ECON.MCU/ 
3.2-14 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ=เงินตรา ธนาคารแห8งประเทศไทย 

https://www.facebook.com/econ.mcu 
3.2-15 โครงการศึกษาดูงานเพื่อส8งเสริมการเรียนรูFของนิสิต 
3.2-16 รายงานวิจัยของนิสิตในรายวชิาการศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร= 

3.2-17 สรุปโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย รายวิชาเศรษฐศาสตร=ธรุกิจ 
3.2-18 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพฒันาชนบท รุ8นที่ 17 (ออนไลน=)  

https://www.facebook.com/Econ.ruraldevelopment/ 

3.2-19 สรุปวาระการประชุม คร้ังท่ี 2/2562 
3.2-20 สถิติขFอรFองเรียนประจําปlการศึกษา2559-2562 
3.2-21 สถิติเขFาพบอาจารย=ที่ปรึกษา ประจําปlการศึกษา 2560-2562 

 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ2งชี้ ผลลัพธ= 
 

เร่ืองที่กําหนดให"รายงานเก่ียวกับผลที่เกิดกับนิสิตตามคําอธิบายในตัวบ2งช้ี 
 - การคงอยู8 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขFอรFองเรียนของนิสิต 

เกณฑ+การประเมิน    

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

ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบ8งช้ี  

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ8งช้ี   

- มีแนวโนFมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบ8งช้ี   

- มีแนวโนFมผล
การดําเนินงานท่ี
ดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตามคําอธิบายใน 
ตัวบ8งชี้  

- มีแนวโนFมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเร่ือง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด8น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุ8มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ=ยืนยัน และกรรมการผูFตรวจ
ประเมินสามารถใหFเหตุผลอธิบายว8า
เป�นผลการดําเนินงานท่ีโดดเด8นอย8าง
แทFจริง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปlการศึกษา 2558 ถึง 2562 มีอัตราการคงอยู8ของนิสิตคิดเป�นรFอยละ 100 จึงมีแนวโนFมผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน มีรายละเอียดตามตารางแนบ ดังนี้ 
 

ข"อมูลการคงอยู2ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน 5 ป8 รวมป8ประเมิน)  

ป8การศึกษา 
ท่ีรับเข"า 

จํานวนท่ี
รับเข"า 

จํานวนนิสิตคงอยู2 (จํานวนจริง) ในแต2ละป8การศึกษา ร"อยละ 
การคงอยู2 2558 2559 2560 2561 2562 

2558 15 15 15 13 13 13 87 
2559 18 - 18 18 18 18 100 
2560 26 - - 26 26 26 100 
2561 12 - - - 12 12 100 
2562 15 - - - - 15 100 
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การสําเร็จการศึกษา 

ในปlการศึกษา 2562 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาคิดเป�นรFอยะ 80 ซ่ึงอัตราการสําเร็จการศึกษาไม8ครบ
จํานวนนั้น มีสาเหตุมาจากนิสิตลาออกและพักการเรียนเน่ืองจากปTญหาสุขภาพ ส8วนที่ลงทะเบียนเรียนปกติลFวน
ส า ม า ร ถ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ดF ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ท้ั ง ห ม ด  ไ ม8 มี นิ สิ ต ต ก คF า ง  ตั้ ง แ ต8 ปl
การศึกษา 2558 ถึง 2562 คิดเป�นรFอยละ 100 ทุกปl จึงมีแนวโนFมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
จํานวนผู"สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 
ป8การศึกษา

ที่รับเข"า 
จํานวนที่
รับเข"า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต2ละป8 (รูป,คน/ร"อยละ) 
2558 2559 2560 2561 2562 

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

2558 15     13 (87.00) 
 
ความพึงพอใจของนิสิตต2อหลักสูตร 

ความพึงพอใจของนิสิต ในปlการศึกษา 2562 หลักสูตรใหFนิสิตประเมินความพึงพอใจต8อหลักสูตร ผ8าน
ระบบ docs.google พบว8ามีระดับความพึงพอใจของนิสิตอยู8ในเกณฑ= ดี โดยมีค8าเฉลี่ย 4.55 จากคะแนน 5.00 จึง
มีแนวโนFมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลําดับที ่ ข"อมูลพ้ืนฐานประกอบ หน2วยวัด ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนนิสิตท้ังหมด คน 71 
2 จํานวนนิสิตท่ีประเมินความพงึพอใจ คน 71 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนิสิตที่มีต8อคุณภาพ
หลักสูตร (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

เฉลี่ย 4.55 

   - ดFานการรับนิสิตและการจัดการศึกษา คะแนน 4.58 

   - ดFานระบบอาจารย=ที่ปรึกษา คะแนน 4.63 
   - ดFานกิจกรรมนิสิต คะแนน 4.55 
   - ดFานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF  คะแนน 4.38 

    - ดFานการจัดการขFอรFองเรียนของนิสิต คะแนน 4.59 
4 รFอยละของนิสิตท่ีประเมินความพึงพอใจท่ีมีต8อคุณภาพหลักสูตร รFอยละ 100 
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การจัดการข"อร"องเรียนของนิสิตประจําป8การศึกษา 2562 
มีระบบการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับขFอรFองเรียน โดยแจFงและประชาสัมพันธ=ใหFนิสิต

รับทราบในวันปฐมนิเทศ  3 ช8องทาง ดังนี้ 
 1.ทางระบบ IT โดยใหFนิสิตแสดงความคิดเห็นผ8าน google form จากการ สแกน QR 

Code ใน application line 
 2. กล8องรFองเรียนที่ติดไวFบนหนFาภาควิชา 
 3. อาจารย=ประจาํชั้นและอาจารย=ที่ปรึกษา/อาจารย=ผูFสอน 
 4. Line Group หรือไลน=กลุ8ม 
 5. กล8องเสนอขFอรFองเรียนหนFาภาควิชา 

ในปlการศึกษา 2562 มีการรFองเรียนจากนิสิต 5 เรื่อง คือ 1. หFองน้ําสามารถใชFงานไดFมีไม8เพียงพอและมี
การชํารุด 2. เคร่ืองปรับอากาศของหFองเรียนนิสิตชั้นปlท่ี 1 ชํารุด ไม8สามารถใชFการไดF ส8งผลใหFเป�นอุปสรรคต8อการ
เรียนการสอนของนิสิต  3. ระบบอินเตอร=เน็ตของมหาวิทยาลัยชFา ขาดความเสถียรในการเขFาหนFาเว็บไซต= ไม8
เอ้ืออํานวยในการสืบคFนขFอมูลหรือเปgดเว็บไซต=ประกอบการสอนของอาจารย= 4. หนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร=ใน
หFองสมุดคณะสังคมศาสตร=มีนFอย ไม8เพียงพอสําหรับการคFนหาขFอมูลเพื่อทํารายงานส8งอาจารย= 5. เครื่องฉายสไลด=
มีปTญหา เช8น จอไม8ติด สายต8อมีปTญหา ไม8รองรับโน�ตบุ�ครุ8นใหม8 ๆ ไม8มีเจFาหนFาที่ดูแล 6. ขาดเทคโนโลยีใหม8 ๆ ใน
การเรียนการสอน ซ่ึงทั้ง 5 กรณีไดFรับการแกFไขเรียบรFอยทั้งหมด ดังแสดงการแกFไขขFอรFองเรียนในตารางดังต8อไปน้ี 

 
เร่ืองที่ร"องเรียน ผลการดําเนินการจัดการข"อร"องเรียน 

1. หFองน้ําสามารถใชFงานไดFมีไม8เพียงพอ ภาควิชาแจFงไปยังฝwายอาคารสถานที่ใหFดําเนินการปรับปรุง และ
ไดFทําการปรับปรุงแลFวเสร็จก8อนเปgดภาคการศึกษา 2563 

2. เครื่องปรับอากาศของหFองเรียนนิสิตชั้นปlที่ 
1 ชํารุด ไม8สามารถใชFการไดF ส8งผลใหFเป�น
อุปสรรคต8อการเรียนการสอนของนิสิต 

ภาควิชาแจFงไปยังเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใหFดําเนินการ
ปรับปรุง และไดFทําการปรับปรุงแลFวเสร็จก8อนเปgดภาคการศึกษา 
2563 

3. ระบบอินเตอร=เน็ตของมหาวิทยาลัยชFา 
ขาดความเสถียรในการเขFาหนFาเว็บไซต= ไม8
เ อ้ือ อํานวยในการสืบคFนขFอมูลหรือเปgด
เว็บไซต=ประกอบการสอนของอาจารย= 

ภาควิชาแจFงไปยังฝwาย IT ท่ีใหFดําเนินการปรับปรุง และไดFทําการ
ปรับปรุงแลFวเสร็จก8อนเปgดภาคการศึกษา 2563 

4. หนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร=ในหFองสมุด
คณะสังคมศาสตร=มีนFอย ไม8เพียงพอสําหรับ
การคFนหาขFอมูลเพื่อทํารายงานส8งอาจารย= 

ภาควิชาไดFมีการจัดหาหนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร=เขFาหFองสมุด
คณะสังคมศาสตร= 5 เรื่อง ๆ ล8ะ 5 Copy รวมทั้งสิ้น 25 เล8ม 
และมีโครงการหาหนังสือเพิ่มข้ึนอีกทุก ๆ ปl  

5. เคร่ืองฉายสไลด=มีปTญหา เช8น จอไม8ติด 
สายต8อมีปTญหา ไม8รองรับโน�ตบุ�ครุ8นใหม8 ๆ ไม8
มีเจFาหนFาที่ดูแล 

คณะสังคมศาสตร=ไดFมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซ้ือ
เคร่ืองมือท่ีจําเป�นต8อการเรียนการสอนต8อเนื่องทุกปl เช8น 
คอมพิวเตอร= โปรเจคเตอร= เป�นตFน และไดFมอบหมายใหF
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เจFาหนFาที่ในสํานักงานคณบดี คอยดูแลใหFความสะดวกกับนิสิต
ในการเรียนการสอน 

6. ขาดเทคโนโลยีใหม8 ๆ ในการเรียนการสอน ภาควิชาจัดหาเจFาภาพจัดซ้ือ Application เพื่อการเรียนการ
สอนซ่ึงไดFเจFาภาพจากภาควิชารัฐศาสตร=มอง Application 
ZOOM เพื่อใชFในการเรียนการสอน ตลอดถึงการตัดต8อสื่อ
ออนไลน=เพื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ=กิจกรรม
ต8าง ๆ จากการเขFาร8วมกิจกรรมอบรมการใชFสื่อของภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
ผลการจัดการข"อร"องเรียนของนิสิต 

ในกรณีที่มีขFอรFองเรียน อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรจะนําเร่ืองรFองเรียนของนิสตเขFาหารือและพิจารณา
หาทางแกFไขต8อไป ทั้งน้ีภาควิชาเศรษฐศาสตร=ไดFมีการสอบถามขFอรFองเรียนจากนิสิตหลายช8องทาง เช8น 
Facebook ภาควิชาเศรษฐศาสตร=, Facebook ส8วนตัวอาจารย=, Line กลุ8มนิสิตเศรษฐศาสตร=ทุกชั้นปl Line 
ส8วนตัวอาจารย= โดยหากภาควิชาไดFรับเร่ืองรFองเรียนในหลักสูตร จะดําเนินการส8งเรื่องใหFประธานหลักสูตรไดFทราบ
และพิจารณาแกFไขต8อไป หากไม8สามารถแกFไขดําเนินการไดFจะประสานงานแจFงไปยังหน8วยงานที่เก่ียวขFอง 

ในปlการศึกษา 2562 อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินการ
รับขFอรFองเรียนของนิสิตที่มีต8อหลักสูตรและการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขFอรFองเรียนของนิสิต เพื่อ
นําขFอเสนอแนะและความตFองการของนิสิตมาปรับปรุง/พัฒนา โดยเสนอต8อคณะสังคมศาสตร=เพื่อดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณต8อไป 

 
ผลที่เกิดกับนิสิต 

มีการรายงานครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายในตัวบ2งชี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยู8 ท่ีดีข้ึน 
การสําเร็จการศึกษา100 เปอร=เซ็น มีความพึงพอใจและผลการจัดการขFอรFองเรียนของนิสิตดีกว8าปlทีผ8านมา  

มีแนวโน"มผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนทุกเรื่อง อัตราการคงอยู8ของนิสิต และอัตราเพิ่มข้ึนของจํานวนนิสิต
เพิ่มข้ึน อัตราจํานวนขFอรFองเรียนลดลง การเขFาปรึกษาในเร่ืองต8าง ๆ (การเรียน การใชFชีวิต การดําเนินชีวิต) ดีข้ึน
กว8าปlท่ีผ8านมา  มีหFองสําหรับใหFคําปรึกษาโดยเฉพาะ 

 

รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

3.3-1 สูจิบัตรประจําปlการศึกษา 2558-2562 http://reg.mcu.ac.th/?page_id=97 

3.3-2 แผนผังเปรียบเทียบอัตราการคงอยู8ของนิสิต  
3.3-3 บัญชีเช็คชื่อเวลาเรียน http://soc.mcu.ac.th/ 
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3.3-4 กล8องแสดงความคิดเห็นของนิสิตผ8านช8องทางทาง Facebook, Line 
3.3-5 รายงานการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร  คร้ังท่ี 3/2561 
3.3-6 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต8อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3.3-7 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต8อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3.3-8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต8อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3.3-9 โครงการอบรมการตัดต8อวีดีโอ ดFวยมือถือ 

 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 

 
วิเคราะห+จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค+ประกอบที่ 3 

จุดเด2นและแนวทางเสริม 
- มีการตั้งอาจารย=ที่ปรึกษาคอยใหFคําปรึกษานิสิต ซ่ึงสามารถปรึกษาอาจารย=ที่ปรึกษาไดFหลายรูปแบบ 

เช8น พบหนFาโดยตรง ปรึกษาผ8าน Facebook, ปรึกษาผ8าน Line เป�นตFน ซ่ึงทําใหFนิสิตคุFนเคยกับอาจารย= 
- มีการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรบ8อยคร้ัง ทําใหFนิสิตเกิดความสามัคคี และทํางานเป�นกลุ8ม/ทีม 

ระหว8างรุ8นพี่และรุ8นนFองไดFอย8างลงตัว เกิดความสัมพันธ=ระหว8างพี่กับนFอง ลงพื้นที่ภาคสนามร8วมกับองค=กร และ
ชุมชนต8าง ๆ  

- นิสิตไดFรับประโยชน=จากการเดินทางมาเรียนทุกวัน เนื่องจากอาจารย=เขFาบรรยายสมํ่าเสมอ หรือหาก
ไม8เขFาบรรยาย อาจารย=ผูFสอนจะแจFงผ8านกลุ8ม Line หFองใหFทราบ 

- มีหFองประชุมของภาควิชา (birking meeting room) เพื่อใชFเป�นสถานที่ใหFคําปรึกษา และประชุม
กิจกรรมของนิสิต 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร= คณะสังคมศาสตร=ไดFใหFความสําคัญกับระบบและ
กลไกการใหFคําปรึกษาและบริการดFานขFอมูลข8าวสาร ส8งเสริมกิจกรรมนิสิต ในประกันคุณภาพการศึกษาเป�นอย8าง
มาก ตระหนักถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพโดยตรงของภาควิชาฯ และนิสิตในภาควิชาฯ โดยพยายามส8งเสริมใน
ดFานการใหFคําปรึกษาและบริการขFอมูลข8าวสารทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต8อการพัฒนาระบบรับสมัครนิสิต และระบบการ
ส8งเสริมพัฒนานิสิต เนFนย้ําใหFครอบคลุมทั้งปTจจัยนําเขFา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดข้ึน เพื่อใหF
สอดคลFองกัน 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการสนับสนุนงบส8งเสริมการเรียนรูFนอกหFองใหFนิสิตมากข้ึน และสรFางบรรยากาศการเรียนการ

สอนนอกหFองเรียน เพื่อส8งเสริมการเรียนรูFใหFนิสิตไดFเปgดโลกทัศน=ความเป�นจริงมากข้ึน 
- ปรับสภาพหFองเรียนใหFดีข้ึน ใหFสะอาด และสัปปายะต8อการเรียนรูFมากข้ึน 
- จัดตั้งจุดเสนอหรือยื่นขFอรFองเรียนใหFมากกว8าเดิม 
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องค+ประกอบที ่4 อาจารย+ 
 
ตัวบ2งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย+ 
ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 

- ระบบการรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย= 
 - ระบบการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= 
เกณฑ+การประเมิน    
 

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

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 

- ไม8มีการนํา
ระบบกลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย=
ไปสู8การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย=
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 

- ไม8มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย=
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย= 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย=
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย= 

- มีการนําระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย=ไปสู8
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย= 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย=จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย=เห็นชัดเป�น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย= 

- มีการนําระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาอาจารย=
ไปสู8การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย= 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย=จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารย=เห็นชัดเป�น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 
และกรรมการผูFตรวจ
ประเมินสามารถใหFเหตุผล
อธิบายการเป�นแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดFชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
ระบบการรับอาจารย+ใหม2  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มีกระบวนการรับอาจารย=เป�นอาจารย=ประจําหลักสูตร
เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 

ระบบและกลไก หลักสูตรมีการรับอาจารย=เป�นไปตามขFอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
        1) ประชุมร8วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกําหนดเป�าหมายจํานวนอัตรากําลังของบุคลากร
ดFานอาจารย=วางแผนอัตรากําลังใหFเป�นไปตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบอัตรากําลังท่ี กําหนด  
   - กรณีอัตรากําลังมีไม8เพียงพอ  
   – กําหนดการรับอาจารย=ใหม8  
   - กรณีมีอัตรากําลังเพียงพอ  
   – มีระบบการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย=  
   - การกําหนดคุณสมบัติอาจารย=ที่รับใหม8 การประกาศรับอาจารย=ใหม8  
   - การคัดเลือกและประกาศผล  
   - การประเมินกระบวนการรับ  
   - อาจารย=ใหม8เขFารับการอบรมหลักสูตร...กFาวใหม8สายวิชาการ สู8แนวปฏิบัติที่ดี 
        2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในบริหารและพัฒนาบุคลากรดFานอาจารย= 
        3) แต8งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติอาจารย= 
       4) มีการกําหนดผูFสอนโดยการคํานึงถึงเกณฑ=ของสกอ.เป�นหลักโดยมีการแต8งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูFสอน เสนอต8อคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร=เพื่อประกาศเป�นแผนนโยบาย 
 

มีการนําระบบและกลไกไปสู2การปฏิบัติและดําเนินงาน ฝwายบริหารงานบุคคลพิจารณาการรับอาจารย=
ประจําหลักสูตรในกรณณีท่ีอาจารย=ประจําหลักสูตรไม8ครบ มีแต8งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย=ประจํา
หลักสูตร และดําเนินการสอบคัดเลือกอย8างเป�นระบบและประกาศผลสอบ ประธานหลักสูตรทําการปรับปรุง
อาจารย=ประจําหลักสูตรตามแบบฟอร=ม (สมอ.08) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาปรับปรุงอาจารย=ประจํา
หลักสูตรสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย=ประจําหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการ
ปรับปรุงอาจารย=ประจําหลักสูตรสกอ.พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย=ประจําหลักสูตร อธิการบดีแต8งตั้ง
อาจารย=ประจําหลักสูตร 

โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมร8วมกับคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร= กําหนดการรับ
และแต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ไดFมีการบริหารและพัฒนาอาจารย=โดยยึดตามแผน และนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย จากการกําหนดอัตรากําลังและสัดส8วน ตลอดถึงการจัดสรร และกฎระเบียบการคัดเลือก โดยเสนอ
เขFาบรรจุอยู8ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร= 
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มีการประเมินกระบวนการ  อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการรับและแต8งตั้ง
อาจารย=ประจําหลักสูตรในปlการศึกษา 2562  พบว8า  
         1) จุดแข็ง อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิ และจํานวน 5 ท8านตามเกณฑ= มคอ.
2 และมีตําแหน8งทางวิชาการทั้ง 5 ท8านมีอาจารย=วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ท8าน  
         2) จุดอ8อน  
             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย= และจFางอาจารย=มาประจําหลักสูตร 
   (2) อาจารย=มีไม8เพียงพอที่จะต8อยอดในการขยายสาขา หรือเปgดหลักสูตรที่สูงกว8านี ้
 3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
             (1) ควรหางบประมาณ หรือของบประมาณจากมหาวิทยาลัยมาเพื่อเปgดหลักสูตรปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยการขอตั้งงบประมาณเพื่อขอรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร 
   (2) ควรเสนอเพื่อขอการรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตรเพิ่มเพื่อขยายสาขา หรือระดับปริญญาโท 
 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ   จากการวิเคราะห=การบริหารและพัฒนาอาจารย=ในปlการศึกษา 
2562 พบว8า การรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร ไดFทําการสํารวจความตFองการของอาจารย= แลFวนําผลการ
สํารวจเขFาท่ีประชุมผูFบริหาร คณาจารย= เจFาหนFาที่ประจําเพื่อเสนอต8อคณะกรรมการประจําคณะในการบรรจุใน
แผน นอกเหนือจากผลการสํารวจแลFว ยังส8งเสริมใหFอาจารย=ใหFมีความรูFมีศักยภาพในการสอนมากยิ่งข้ึน เพิ่ม
ความรูFความสามารถใหFสอดคลFองกับหลักสูตร จัดหางบประมาณมาสนับสนุจใหFเกิดการพัฒนาอย8างต8อเน่ือง นําผล
การปรับปรุงบรรจุอยู8ในแผนการพัฒนาบุคลากรคณะ  

 
         มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ส8งผลใหFการรับและแต8งตั้ง
อาจารย=ประจําหลักสูตร ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 อาจารย=ผูFรับผิดชอบท้ัง 5 ท8านไม8มีการเปลี่ยนแปลงและมีความ
เขFมแข็งดFานคุณสมบัติท้ังคุณวุฒิ และตําแหน8งทางวิชาการ ซ่ึงทางหลักสูตรมีระบบการรับและแต8งตั้งอาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม และมีการเขFาร8วม กิจกรรมเทคนิค
การสอน กิจกรรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร=เพื่อการสอนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเตรียมความ
พรFอมเพื่อการประกันคุณภาพ มีวุฒิปริญญาเอก 3 ท8าน มีตําแหน8งทางวิชาการท้ัง 5 ท8าน 
 

มีแนวทางปฏิบัติท ี่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยันอย2างเห็นได"ชัด หลักสูตรมีระบบการรับและ
แต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรสมบูรณ=แบบอย8างเห็นไดFชัด ซ่ึงเป�นอาจารย=ผูFรับผิดชอบทั้ง 5 ท8านไม8มีการ
เปล่ียนแปลงและมีความเขFมแข็งดFานคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ และตําแหน8งทางวิชาการ ซ่ึงทางหลักสูตรมีระบบการรับ
และแต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม 
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ระบบแต2งตั้งอาจารย+ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร= มีกระบวนการแต8งตั้งอาจารย=เป�นอาจารย=ประจํา

หลักสูตรเป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2542 

 
ระบบและกลไก หลักสูตรมีการรับอาจารย=เป�นไปตามขFอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการระบบการแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร/อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  1) กําหนดคุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตร/อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ= มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติอาจารย=จากเกณฑ= ปl 2548 เป�นเกณฑ=พ.ศ. 2558  
2) กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาอาจารย=ประจําหลักสูตร/อาจารย=ผูFรับผิดชอบ หลักสูตร 

โดยคณะฯ  
3) เสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร=ใหความเห็นชอบ  
4) เสนอคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร=ใหFความเห็นชอบ  
5) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร/อาจารย=ผูFรับผิดชอบ หลักสูตร  

  6) เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ (สมอ.08) สู8แนวทางปฏิบัติทีดี 
 
มีการนําระบบและกลไกไปสู2การปฏิบัติและดําเนินงาน มีการนําระบบและกลไกไปสู8การปฏิบัติและ

ดําเนินงาน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กําหนดคุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตร ที่สอดคลFองกับเกณฑ=
มาตรฐานหลักสูตร เสนอต8อมหาวิทยาลัย /คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร เพื่อสรรหาอาจารย=ประจําหลักสตรตามเกณฑ=
มาตรฐาน เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร/
อาจารย=ผูFรับผิดชอบ เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ (สมอ.08) 

โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมร8วมกับคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร= กําหนดการรับ
และแต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ไดFมีการบริหารและพัฒนาอาจารย=โดยยึดตามแผน และนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย จากการกําหนดอัตรากําลังและสัดส8วน ตลอดถึงการจัดสรร และกฎระเบียบการคัดเลือก โดยเสนอ
เขFาบรรจุอยู8ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร= 
 

มีการประเมินกระบวนการ  อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมประเมินกระบวนการรับและแต8งตั้ง
อาจารย=ประจําหลักสูตรในปlการศึกษา 2562  พบว8า  
         1) จุดแข็ง  อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิ และจํานวน 5 ท8านตามเกณฑ= 
มคอ.2 และมีตําแหน8งทางวิชาการท้ัง 5 ท8านมีอาจารย=วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ท8าน  
         2) จุดอ8อน  
             (1) ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย= และจFางอาจารย=มาประจําหลักสูตร 
   (2) อาจารย=มีไม8เพียงพอที่จะต8อยอดในการขยายสาขา หรือเปgดหลักสูตรที่สูงกว8าน้ี 
 3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
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             (1) ควรหางบประมาณ หรือของบประมาณจากมหาวิทยาลัยมาเพื่อเปgดหลักสูตรปริญญาโท และ
ปริญญาเอก โดยการขอตั้งงบประมาณเพื่อขอรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร 
   (2) ควรเสนอเพื่อขอการรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตรเพิ่มเพื่อขยายสาขา หรือระดับปริญญาโท 
 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  จากการวิเคราะห=การบริหารและพัฒนาอาจารย=ในปlการศึกษา 
2562 พบว8า การแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร ไดFทําการสํารวจความตFองการของอาจารย= แลFวนําผลการสํารวจ
เขFาที่ประชุมผูFบริหาร คณาจารย= เจFาหนFาท่ีประจําเพื่อเสนอต8อคณะกรรมการประจําคณะในการบรรจุในแผน 
นอกเหนือจากผลการสํารวจแลFว ยังส8งเสริมใหFอาจารย=ใหFมีความรูFมีศักยภาพในการสอนมากยิ่งข้ึน เพิ่มความรูF
ความสามารถใหFสอดคลFองกับหลักสูตร จัดหางบประมาณมาสนับสนุจใหFเกิดการพัฒนาอย8างต8อเนื่อง นําผลการ
ปรับปรุงบรรจุอยู8ในแผนการพัฒนาบุคลากรคณะ  

 
         มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ จากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ส8งผลใหFการแต8งตั้งอาจารย=
ประจําหลักสูตร ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 อาจารย=ผูFรับผิดชอบทั้ง 5 ท8านไม8มีการเปลี่ยนแปลงและมีความเขFมแข็ง
ดFานคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ และตําแหน8งทางวิชาการ ซ่ึงทางหลักสูตรมีระบบการรับและแต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรและผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม และมีการเขFาร8วม กิจกรรมเทคนิคการสอน 
กิจกรรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร=เพื่อการสอนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเตรียมความพรFอมเพื่อ
การประกันคุณภาพ สนับสนุนใหFมีการศึกษาที่สูงข้ึน มีผลงานท่ีเด8นชัดข้ึน ส8งผลใหFมีวุฒิปริญญาเอก 3 ท8าน มี
ตําแหน8งทางวิชาการทั้ง 5 ท8าน 
 

มีแนวทางปฏิบัติท ี่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยันอย2างเห็นได"ชัด หลักสูตรมีระบบการรับและ
แต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรสมบูรณ=แบบอย8างเห็นไดFชัด ซ่ึงเป�นอาจารย=ผูFรับผิดชอบทั้ง 5 ท8านไม8มีการ
เปล่ียนแปลงและมีความเขFมแข็งดFานคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ และตําแหน8งทางวิชาการ ซ่ึงทางหลักสูตรมีระบบการรับ
และแต8งตั้งอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม 
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คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาปรับปรุงอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

สกอ.พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

จากตัวบ2งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย+ ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ ด"านระบบการรับ
และแต2งต้ังอาจารย+ผู"รับผิดชอบหลักสูตร สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 

              ตัวบ2งชี้ที่ 4.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย+ (ระบบการรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจาํหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เริ�มต้น 

อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลกัสตูรตรวจสอบจํานวนอาจารย์ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลพิจารณาการรับอาจารย์ประจํา
หลกัสตูรในกรณณีที�อาจารย์ประจําหลกัสตูรไม่ครบ 

ไม่อนมุตั ิ

อนมุติั 

มีแนวปฏิบตัิที�ดี 

สิ �นสดุ 

 

อธิการบดีแตง่ตั �งอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั �งอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ประชมุสรุปผลการดําเนินและปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที�ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

เห็นชอบ 

อนมุตัิ 

สภาวิชาการพิจารณาเหน็ชอบการปรบัปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบการปรบัปรุงอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่อนุมตัิ 

แต่งตั �งคณะกรรมการสอบคดัเลือกอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ดําเนินการสอบคดัเลอืกอย่างเป็นระบบและประกาศผลสอบ 

ประธานหลกัสตูรทําการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลกัสตูรตามแบบฟอร์ม (สมอ.08) 

 

เห็นชอบ 
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ระบบการบริหารอาจารย+  

มีระบบและกลไก โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร วางแผนการบริหารอาจารย= ดังนี้ 
    - แผนอัตรากําลัง/การหาตําแหน8งทดแทน 
    - แผนลดอัตราการลาออก/ยFายงาน 
   - แผนสรรหาและรับอาจารย=ใหม8 
    - แผนบริหารความเสี่ยง 
    - แผนส8งเสริมสนับสนุนการบริหารอาจารย= 
คุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตร จัดทําโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรFอมแก8อาจารย=และขออนุมัติ

งบประมาณและดําเนินการ และประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย=หลังเขFาโครงการ 
เนFนใหFอาจารย=ประจําหลักสูตรผลิตตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอน เพื่อขอผลงานทางวิชาการ 

เพื่อใหFสอดคลFองกับแผนคณะสังคมศาสตร= ระยะท่ี 11 (ขFอท่ี 6 และ 7) และสนับสนุนการหาแหล8งทุนในการ
บริหารและการวิจัย ซ่ึงปlการศึกษา 2562 (วิจัยต8อเนื่องจากปl 2560) อาจารย=ประจําหลักสูตรฯ ไดFรับงบสนับสนุน 
6 เรื่อง จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร= ไดFแก8 

 1. พระคมสัน  ฐิตเมธโส ผศ. เร่ือง “การวิเคราะห=หลักพุทธธรรมที่เสริมสรFางหลักการแห8ง
เศรษฐศาสตร=” งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

 2. รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะของปราชญ=ในประเทศและ
ต8างประเทศ” งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

 3. รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น เร่ือง “พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะของปราชญ=โลก” งบประมาณ 
จํานวน 100,000 บาท 

 4. ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะของปราชญ=ในประเทศไทย” 
งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท 

 5. พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “กระบวนการเสริมสรFางสุขภาวะในการลดปTจจัยเส่ียงเชิงพุทธบูรณา
การ” จํานวน 200,000 บาท 

 6. พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย พระนักพัฒนางานสา
ธารณสงเคราะห=" ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรFางเสริมสุขภาพ (สสส.)” จํานวน 
120,000 บาท 

อาจารย=ประจําหลักสูตรมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ= ตีพิมพ=ในวารสารต8าง ๆ ทั้งที่อยู8
ในฐาน TCI และในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ  
 

มีการนะระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ อาจารย=ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประชุมประเมินการ
บริหารและพัฒนาอาจารย= พบว8า  
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         1) จุดแข็ง  อาจารย=ประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน โดยมีอาจารย=ศึกษาต8อในระดับ
ปริญญาเอก 1 ท8าน (จบปริญญาเอกในปlการศึกษา2562 1 ท8าน กําลังศึกษา 1 ท8าน) และจะศึกษาต8อในปl
การศึกษานี้อีก 1 ท8าน มีตําแหน8งทางวิชาการครบทุกท8าน  
         2) จุดอ8อน  
             (1) ขาดงบประมาณในการบริหารและพัฒนาศักยภาพอาจารย= 
         3) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
            (1) อาจารย=ประจําหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดFานความรูFใหFมากกว8านี้ 

สนับสนุนใหFอาจารย=ประจําหลักสูตรลาศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก เพื่อใหFอาจารย=มีวุฒิปริญญาเอกมี
จํานวนมากเป�นไปตามเกณฑ= สกอ. ตามแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร= ระยะที่ 11 (ขFอที่ 8) ซ่ึงในปlการศึกษา 
2561 ไดFมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท8าน ไดFแก8 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และคาดการณ=ว8าจะจบในปlการศึกษา 
2562 อีก 1 ท8าน ไดFแก8 รศ.พลวัฒน= ชุมสุข และในปlการศึกษา 2563 มีการสนับสนุนใหFศึกษาต8อในระดับปริญญา
เอกอีก 1 รูป ไดFแก8 พระคมสันต= ฐิตเมธโส ผศ. 

ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต มีการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย=ประจําหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารย=เพิ่มข้ึน ใหFสอดคลFองกับเกณฑ=มาตรฐานของ สกอ. โดยในรอบ
ปlการศึกษา 2562 อาจารย=ประจําหลักสูตรฯ ไดFรับการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= ดังต8อไปนี้ 

1. เป�นวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครูเครือข8ายการสรFางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติ ดFานอาชีวศึกษา และดFานการศึกษานอกระบบ ปlการศึกษา 2562 

2. เขFาร8วมโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก8)” 
3. เป�นวิทยากรบรรยายโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก8)”  
4. เขFาร8วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพขFามวัฒนธรรม” 
5. รับทุนการวิจัย เรื่อง “กระบวนการเสริมสรFางสุขภาวะในการลดปTจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ” 
นอกจากนี้หลักสูตรไดFส8งอาจารย=ประจําหลักสูตรเขFาร8วมฝ�กอบรม สัมมนา ประชุมและเขFาร8วมกิจกรรม

ต8าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานและการสอนของอาจารย=ในหลักสูตร  
 

 มีการประเมินกระบวนการ อาจารย=ประจําหลักสูตร ประชุม วางแผนจัดโครงการ และ ไดFจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูFท่ีสอดคลFองกับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2560) และกําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูFที่สอดคลFอง
กับแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ซ่ึง
สอดคลFองกับยุทธศาสตร=ของมหาวิทยาลัย ประชุมผูFรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห=กระบวนการบริหารอาจารย= 
สรุปผลการวิเคราะห= อาจารย=ยังขาดความรูFดFานภาษา ดFานส8งบทความตีพิมพ= ดFานทุนสนับสนุน อาจารย=ประจํา
หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน โดยมีอาจารย=ศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก 1 ท8าน (จบปริญญาเอกในปl
การศึกษา2562 1 ท8าน กําลังศึกษา 1 ท8าน) และจะศึกษาต8อในปlการศึกษานี้อีก 1 ท8าน มีตําแหน8งทางวิชาการ
ครบทุกท8าน  
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 จุดอ8อน ขาดงบประมาณในการบริหารและพัฒนาศักยภาพอาจารย=  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา            
อาจารย=ประจําหลักสูตรควรเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดFานความรูFใหFมากกว8านี้สนับสนุนใหFอาจารย=ประจําหลักสูตร
ลาศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก เพื่อใหFอาจารย=มีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนมากเป�นไปตามเกณฑ= สกอ. ตาม
แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร= ระยะท่ี 11 (ขFอที่ 8) ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ไดFมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 
ท8าน ไดFแก8 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และคาดการณ=ว8าจะจบในปlการศึกษา 2562 อีก 1 ท8าน ไดFแก8 รศ.พลวัฒน= ชุมสุข 
และในปlการศึกษา 2563 มีการสนับสนุนใหFศึกษาต8อในระดับปริญญาเอกอีก 1 รูป ไดFแก8 พระคมสันต= ฐิตเมธโส 
ผศ. 
 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ หลักสูตรไดFมีการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย= จากการจัดการ
เรียนการสอน ตามกลยุทธ=การสอน และมีการประเมินผลการเรียนรูFทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
สนับสนุนใหFมีการศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก ส8งเสริมสนับสนุนใหFมีการขอผลงานตําแหน8งทางวิชาการ และ
ตีพิมพ=บทความ พรFอมสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ= 

 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ การบริหารอาจารย=เห็นชัดเป�นรูปธรรม จะเห็นไดFจากการสนับสนุน

ใหFมีการศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท8าน ไดFแก8 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด รศ.
พลวัฒน= ชุมสุข คาดการณ=จะจบการศึกษาในปlการศึกษา 2563 และมีการสมัครศึกษาต8อในระดับปริญญาเอกอีก 
1 รูป ไดFแก8 พระคมสันต= ฐิตเมธโส ในปlการศึกษา 2563 

ในปlการศึกษา 2562 ไดFตําแหน8งทางวิชาการ 1 ท8าน ไดFแก8 รองศาสตราจารย= พลวัฒน= ชุมสุข และ
สนับสนุนใหFขอในปlการศึกษา 2663 อีก 1 ท8าน คือ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และ ในปlการศึกษา 2564 พระคมสันต= 
ฐิตเมธโส  มีผลการผลิตตําราวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัยเพิ่มข้ึน และมีการส8งเสริม สนับสนุนใหF
อาจารย=เขFาอบรม ทางดFานภาษา และสัมมนาในโครงการต8าง ๆ เพิ่มข้ึน 

 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยันอย2างเห็นได"ชัด  โดยหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 
ซ่ึงทางหลักสูตรมีระบบการรับและแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตรเป�นไปตามระเบียบและกลไก มีการระบบการ
บริหารอาจารย=อย8างเป�นระบบอย8างเห็นไดFชัด และมีการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= ซ่ึงจะเห็นไดFจาก อาจารย=
ผูFรับผิดชอบท้ัง 5 จบปริญญาเอก 3 ท8าน มีตําแหน8งทางวิชาการครบทุกท8าน มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณภาพ
เกินจากที่ มคอ.2 กําหนดไวF อย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย+ ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ ด"านระบบการ
บริหารอาจารย+ สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 

ตัวบ2งชี้ที่ 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย+ (ระบบการบรหิารอาจารย=) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกํากบัติดตามการดําเนินงานของหลกัสตูร ประเมินแผน 

 

เริ�มต้น 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตรวจสอบจํานวนอาจารย์ในแต่ละหลกัสตูร 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูร วางแผนการบริหารอาจารย ์ดงันี � 
   - แผนอตัรากําลงั/การหาตําแหน่งทดแทน 

   - แผนลดอตัราการลาออก/ย้ายงาน 

   - แผนสรรหาและรับอาจารย์ใหม ่

   - แผนบริหารความเสี�ยง 
   - แผนสง่เสริมและสนบัสนนุการบริหารอาจารย์ 

แต่งตั �งคณะกรรมการกํากบั ติดตาม การดําเนินงานของหลกัสตูร 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

สิ �นสดุ 

 

ดําเนินการตามแผน 

ประเมินแผน 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูรประเมินกระบวนการบนริหารอาจารย์ 

ปรับปรุงกระบวนการ 

แนวปฏิบติัที�ดี 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
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ระบบการส2งเสริมและพัฒนาอาจารย+ 

มีระบบและกลไก หลักสูตรมีการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= โดยมีการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย=ที่เก่ียวขFอง พิจารณาแนวทางการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= จัดทําแผนการพัฒนา
อาจารย= ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรเสนอแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย=ระดับปริญญาเอก และตําแหน8งทางวิชาการ
อยู8ในแผนของคณะสังคมศาสตร=และมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรไดFกํากับติดตามแผนการศึกษาต8อ โดยมีอาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไปศึกษาต8อ ไดFแก8 รศ.พลวัฒน= ชุมสุข และพระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. และขอกําหนดตําแหน8ง
ทางวิชาการ ไดFแก8 รศ.พลวัฒน= ชุมสุข ในปlการศึกษา 2563 สนับสนุนใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ไดFขอกําหนด
ตําแหน8งทางวิชาการ ในตําแหน8ง รองศาสตราจารย= ในปlการศีกษา 2564 สนับสนุนใหF พระคมสันต= ฐิตเมธโส ผศ. 
ไดFขอกําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ในตําแหน8ง รองศาสตราจารย= และศึกษาในระดับปริญญาเอก  

มีการนะระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดFรับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพครบตามแผนที่หลักสูตรกําหนด มีบันทึกการไดFรับการพัฒนาทางวิชาการ และบันทึกการนําความรูFไปใชFใน
การพัฒนางาน สนับสนุนใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ไดFขอกําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ในตําแหน8ง รองศาสตราจารย= 
ในปlการศีกษา 2564 สนับสนุนใหF พระคมสันต= ฐิตเมธโส ผศ. ไดFขอกําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ในตําแหน8ง รอง
ศาสตราจารย= และศึกษาในระดับปริญญาเอก 

มีการประเมินกระบวนการ  ประชุมคณะกรรมการ โดยมีอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ที่
เก่ียวขFองประเมินกระบวนการดFวยระบุว8ามีปTญหา/ขFอจํากัด คือ งบประมาณการพัฒนาตนเองไม8เพียงพอ อาจารย=
ตFองจ8ายเงินเพิ่มเอง ที่ประชุมจึงมีขFอเสนอแนะดังนี้ ใหFเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ขอเพิ่มงบประมาณการ
พัฒนาตนเองของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร แลทางหลักสูตรตFองจัดสรรหางบประมาณเพื่อมากสนับสนุน
ส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ หลักสูตรไดFมีการปรับปรุงระบบการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= ตาม
กลยุทธ=ของหลักสูตร สนับสนุนใหFมีการศึกษาต8อในระดับปริญญาเอก และขอกําหนดตําแหน8งทางวิชาการส8งเสริม
สนับสนุนใหFมีการขอผลงานตําแหน8งทางวิชาการ สนับสนุนใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ไดFขอกําหนดตําแหน8งทาง
วิชาการ ในตําแหน8ง รองศาสตราจารย= ในปlการศีกษา 2564 สนับสนุนใหF พระคมสันต= ฐิตเมธโส ผศ. ไดFขอ
กําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ในตําแหน8ง รองศาสตราจารย= และศึกษาในระดับปริญญาเอก และจัดสรรหา
งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย= 

มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ท่ีเก่ียวขFองดําเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ปlการศึกษา 2562 ตามผลการประเมินสิ้นปlการศึกษา 2561 โดยปรับปรุงกระบวนการ
ส8งเสริมและพัฒนาอาจารย=ในดFานการอบรมระยะสั้น ใหFเพิ่มข้ันตอนการกํากับติดตามการนําความรูFไปใชFในการ
พัฒนางาน ผลการดําเนินงานสามารถติดตามการนําความรูFไปใชFในการพัฒนางานของอาจารย=และบุคลากรทุกคน
ไดFจากบันทึก ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรต8อระบบการส8งเสริมและพัฒนา
อาจารย=อยู8ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรในภาพรวมมีคะแนนดีมาก ซ่ึงดีข้ึน
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จากผลการประเมินในปlการศึกษาที่ผ8านมา และผลจาการปรับปรุงกระบวนการส8งเสริมใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข ไดFตําแหน8งทางวิชาการท่ี รองศาสตราจารย= 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยันอย2างเห็นได"ชัด  โดยหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 
ซ่ึงทางหลักสูตรมีส2งเสริมและพัฒนาอาจารย+เป�นไปตามระเบียบและกลไก มีการระบบการบริหารอาจารย=อย8าง
เป�นระบบอย8างเห็นไดFชัด และมีการส8งเสริมและพัฒนาอาจารย= ซ่ึงจะเห็นไดFจาก อาจารย=ผูFรับผิดชอบท้ัง 5 จบ
ปริญญาเอก 3 ท8าน มีตําแหน8งทางวิชาการครบทุกท8าน มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณภาพเกินจากที่ มคอ.2 
กําหนดไวF อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานเยอะข้ึน มีการเชFาร8วมอบรมในโครงการต8าง ๆ มีส8วนร8วมใน
กิจกรรมต8าง ๆ อย8างเห็นไดFชัดเจนเป�นรูปธรรม จากการการส8งเสริมและพัฒนามาส8งผลใหF ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก รศ.พลวัฒน= ชุมสุขชุมสุข ไดFตําแหน8งทางวิชาการท่ี รองศาสตราจารย= มีผลงานทาง
วิชาการไม8ว8าจะเป�นผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ ตํารา และผลงานรับใชFสังคมเป�นจํานวนมาก
อย8างเห็นไดFชัด 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย+ ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ ด"านระบบการ
ส2งเสริมและพัฒนาอาจารย+ สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 

 

ตัวบ2งชี้ที่ 4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย+ (ระบบส8งเสริมและพัฒนาอาจารย=)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกํากบั ติดตามดําเนินงานของหลกัสตูรประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พฒันาอาจารย์ 

สิ �นสดุ 

ดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูร ประเมินแผน/กิจกรรม 
- อาจารย์มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื�อง 
- ประเมินการสอนของอาจารย์ 
- จํานวนอาจารย์ที�ทําวิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน 

ปรับปรุงกระบวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

แนวปฏิบตัิที�ดี 

เริ�มต้น 

อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลกัสตูร สํารวจ/วเิคราะห์ ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

วางแผนพฒันาอาจารย์ 

ด้านการศกึษาต่อ ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ด้านการวิจยั ด้านการเรียนการสอน/อบรม/สมัมนา 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิ บัติงาน พ.ศ. 2542 
http://www.central.mcu.ac.th/ 

4.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 141/2559 เร่ือง แต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร= คณะสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
http://econ.mcu.ac.th/ 

4.1-3 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) http://econ.mcu.ac.th/ 
4.1-4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.1-5 สรุปวาระการประชุมคณาจารย=ประจําหลักสูตร 3/2562 
4.1-6 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร=  http://soc.mcu.ac.th/ 
4.1-7 บันทึกการสอน ปlการศึกษา 2562  
4.1-8 รายงานผลการประเมินอาจารย=ผูFสอน ประจําปlการศึกษา 2562 
4.1-9 ใบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ของผศ.ดร.เดช ชูจันอัด http://econ.mcu.ac.th/ 
4.1-10 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.224/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760224 

http://bri.mcu.ac.th/ 
4.1-11 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.225/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760225 

http://bri.mcu.ac.th/ 
4.1-12 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.220/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760220 

http://bri.mcu.ac.th/ 
4.1-13 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขท่ี ว.218/2560 รหัสโครงการ MCU RS 610760218 

http://bri.mcu.ac.th/ 
4.1-15 หนังสือเชิญ นายเดช  ชูจันอัด เรื่อง เป�นวิทยากรประจําประเภทวิชาการประชุมพัฒนาครูเครือข8าย

การสรFางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ดFานอาชีวศึกษา ปlการศึกษา 2562 
4.1-16 แผนพัฒนาบุคลากรประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร= 
4.1-17 คําสั่งแต8งตั้งรองศาสตราจารย= ดร. พระครูปุริมานุรักษ=  
4.1-18 คําสั่งแต8งตั้งรองศาสตราจารย= ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
4.1-19 คําสั่งแต8งตั้งรองศาสตราจารย= พลวัฒน= ชุมสุข 
4.1-20 คําสั่งแต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= ดร.เดช ชูจันอัด 
4.1-21 คําสั่งแต8งตั้งผูFช8วยศาสตราจารย= พระคมสัน ฐิตเมธโส 

 

การประเมินตนเอง 
เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 

4 5 5 บรรลุ 



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  90 
 
ตัวบ2งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย+ 
ชนิดของตัวบ2งชี้  ปTจจัยนําเขFา 
ผลการดําเนินงาน 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
1 4.2.1 รFอยละของอาจารย=ผูFรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รFอยละ 60 (5 คะแนน) 
2 4.2.2 รFอยละของอาจารย=ผูFรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหน8งทางวิชาการ รFอยละ 100(5 คะแนน) 
3 4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร รFอยละ 100(5 คะแนน) 
4 4.2.4 จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกที่ไดFรับการอFางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต8อจํานวนอาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 

- 

5 ผลรวมค8าคะแนนการประเมินตนเอง ในขFอ 1 ถึงขFอ 3 15 คะแนน 
6 ค8าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

หาค8าเฉลี่ยโดยหารดFวย 3 /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาค8าเฉลี่ยโดยหาร
ดFวย 4) 

5 คะแนน 

 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 

 
4.2.1 ร"อยละของอาจารย+รับผิดชอบหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี

รายการ หน2วยนับ ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน 5 

2. จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน 3 
3. รFอยละของอาจารย=ประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รFอยละ 60 
4. แปลงค8ารFอยละท่ีคํานวณไดFเทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดใหF
คะแนนเต็ม 5 = รFอยละ 20 

คะแนน 
5 

 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
รFอยละ 20 รFอยละ 60 5 บรรลุ 
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รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.1-1 ประวัติอาจารย=ประจาํหลักสูตร http://econ.mcu.ac.th/ 
4.2.1-2 ปริญญาบัตรอาจารย=ประจาํหลักสูตร http://econ.mcu.ac.th/ 
4.2.1-3 คําสั่งแต8งตั้งผูFดํารงตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาตราจารย= และรองศาสตราจารย= 

http://econ.mcu.ac.th/ 
4.2.1-4 ผลงานวชิาการของอาจารย=ประจําหลักสูตร http://econ.mcu.ac.th/ 

 
 

4.2.2 ร"อยละของอาจารย+ประจําหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่ดํารงตําแหน2งทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี
รายการ หน2วยนับ ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน 5 
2. จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ รูป/คน 5 

3. รFอยละของอาจารย=ประจาํหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ รFอยละ 100 
4. แปลงค8ารFอยละท่ีคํานวณไดFเทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดใหF
คะแนนเต็ม 5 = รFอยละ 60 

คะแนน 
5 

 

การประเมินตนเอง 
เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
รFอยละ 40 100 5 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.2-1 ประวัติอาจารย=ประจาํหลักสูตร http://econ.mcu.ac.th/ 

4.2.2-2 ปริญญาบัตรอาจารย=ประจาํหลักสูตร http://econ.mcu.ac.th/ 
4.2.2-3 คําสั่งแต8งตั้งผูFดํารงตําแหน8งทางวิชาการ ผูFช8วยศาตราจารย= และรองศาสตราจารย=  

http://econ.mcu.ac.th/ 
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4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย+ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ผลการดําเนินงาน 

ที ่ รายการ 
ค2า

น้ําหนัก 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผลรวมถ2วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย=ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5   
2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ=ทีต่ีพมิพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.20 7 1.40 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ=ทีต่ีพมิพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม8อยู8ใน
ฐานขFอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว8าดFวย 
หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร8ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต8สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทําเป�นประกาศใหFทราบเป�น
การทั่วไป และแจFงใหF กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต8วันที่ออกประกาศ 

0.40   

 - ผลงานไดFรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ=ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขFอมูล 

TCI กลุ8มที่ 2 
0.60 3 1.80 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม8
อยู8ในฐานขFอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว8า
ดFวยหลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร8ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต8สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศใหF
ทราบเป�นการทั่วไป และแจFงใหF กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต8วันที่ออก

ประกาศ (ซ่ึงไม8อยู8ใน Beall′ s list) หรือตีพมิพ=ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขFอมูล TCI กลุ8มที่ 1 

0.80 2 1.60 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขFอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว8าดFวย หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร8ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00   

 - ผลงานที่ไดFรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใชFสังคมทีไ่ดFรบัการประเมินผ8านเกณฑ=การขอตําแหน8งทาง

วิชาการแลFว 
1.00   

 - ผลงานวิจัยที่หน8วยงานหรือองค=กรระดับชาติว8าจFางใหFดําเนินการ 1.00   
 

- ผลงานคFนพบพันธุ=พืช พันธุ=สัตว= ทีค่Fนพบใหม8และไดFรับการจดทะเบียน 
1.00   

 
 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดFรับการประเมินผ8านเกณฑ=การขอตําแหน8งทาง

วิชาการแลFว 
1.00   

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ8านการพิจารณาตามหลักเกณฑ=การประเมิน
ตําแหน8งทางวิชาการ แต8ไม8ไดFนํามาขอรับการประเมินตําแหน8งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ2วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย+ประจําหลักสูตร 4.80 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
ที ่ รายการ ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย=ประจาํหลักสูตรทั้งหมด 5 รูป/คน 
2 ผลรวมถ8วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรFางสรรค= ของอาจารย=ประจํา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
6.40 

3 รFอยละของผลรวมถ8วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรFางสรรค= ของอาจารย=
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รFอยละ 88 

4 แปลงค8ารFอยละที่คํานวณไดFเทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดใหF 
คะแนนเต็ม 5 = รFอยละ 20 

5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.2.3-1 
 

บทความวิชาการเร่ือง ของ พระคมสัน ฐิตเมธโส เร่ือง “การจัดการซุFมรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัย มจร". รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมทางการปกครองและการ
บริหารในยุคไทยแลนด= 4.0 31/8/63 http://econ.mcu.ac.th/?page_id=224 

4.2.3-2 บทความวิชาการของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด. เร่ือง “การจัดการศาสนสมบัติของวัดในสมัย
ปTจจุบันและสมัยพุทธกาล” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมทางการปกครอง
และการบริหารในยุคไทยแลนด= 4.0 31/8/63 

4.2.3-3 บทความวิชาการเร่ือง ของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น"การบริหารองค=กรและการเงินในสมัย
พุทธกาล” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด= 4.0 31/8/63 

4.2.3-4 บทความวิชาการของ ภัทรพล ใจเย็น, พลวัฒน= ชุมสุข, ปgยวรรณ หอมจันทร=. การบริหาร
องค=กรและการเงินในสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 3 
“นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด& 4.0”. วันท่ี 31 สิงหาคม 2562. 
หนFา  245-259 

4.2.3-5 บทความวิชาการของ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต, ปgยวรรณ หอมจันทร=, ภัทรพล ใจเย็น. 
หลักธรรมเพื่อการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด& 4.0”. วันที่ 
31 สิงหาคม 2562. หนFา  269-277 

4.2.3-6  บทความวิชาการของ เดช ชูจันอัด, พระครูปุริมานุรักษ=, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร. การ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในสมัยปTจจุบันและสมัยพุทธกาล. รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
MCU Congress 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด& 4.0”. วันที่ 
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31 สิงหาคม 2562. 
4.2.3-7 บทความวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, พุทธเศรษฐศาสตร=ของนักปราชญ=โลก, วารสาร มจร 

การพัฒนาสังคม.  
4.2.3-8 บทความวิจัยของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะของปราชญ=โลกและไทย

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. 
4.2.3-9 บทความวิจัยของ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด. พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะปราชญ=ไทยวารสาร มจร 

การพัฒนาสังคม. 
4.2.3-10 บทความวิชาการของ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศ กับยุทธศาสตร&เพื่อการเผย

แผ6พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน& Information Technology: Strategy for Buddhism 
Propagation in the online era.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน& มจร. ปlที่ 7 ฉบับที่ 4 
(กรกฎาคม-สิงหาคม),  

4.2.3-11 บทความวิชาการของ พระคมสัน เจริญวงค= ผศ.. กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อความม่ันคงของชุมชน. (2562). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน& มจร. ปlที่ 7 ฉบับที่ 4 
(กรกฎาคม-สิงหาคม), 

การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
รFอยละ 15 รFอยละ 88 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย+ 
ชนิดของตัวบ2งชี้  ผลลัพธ= 
 

เร่ืองที่กําหนดให"รายงานเก่ียวกับผลที่เกิดกับอาจารย+ตามคําอธิบายในตัวบ2งชี้ 
 - การคงอยู8ของอาจารย= 
 - ความพึงพอใจของอาจารย=  

เกณฑ+การประเมิน    

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

ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบ8งช้ี  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บ8งช้ี   

- มีแนวโนFมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เร่ือง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บ8งช้ี   

- มีแนวโนFมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายใน 
ตัวบ8งช้ี  

- มีแนวโนFมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด8น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ8มเดียวกันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ=ยืนยัน และกรรมการ
ผูFตรวจประเมินสามารถใหFเหตุผล
อธิบายว8าเป�นผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด8นอย8างแทFจริง 

 
การคงอยู2ของอาจารย+ประจาํหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการคงอยู8ของอาจารย=เป�นปกติ เนื่องจากอาจารย=ประจําหลักสูตรทั้ง 5 
ท8าน มีอัตราบรรจุเป�นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิตรงตามกับที่ สกอ.กําหนด จึงทําใหFหลักสูตร
เขFมแข็งดFานอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงอธิบายการคงอยู8ของอาจารย=ตามตาราง ดังน้ี 

ที ่
รายช่ืออาจารย+ประจําหลักสูตร 

ในป8การศึกษา 2560-2562 

สถานะของอาจารย+ 
ในป8การศึกษา 2562 

คงอยู2 เกษียณ ลาออก 
1 พระครูปุริมานุรักษ=, รศ.ดร.    
2 พระคมสัน  ฐิตเมธโส ผศ.    

3 รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น    
4 รศ.พลวัฒน=  ชุมสุข    
5 ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด    
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ความพึงพอใจของอาจารย+ต2อการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย=ต8อการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีผล
คะแนนเพิ่มข้ึนทุกปl ตั้งแต8ปl 2560 -2562 จึงทําใหFหลักสูตรเขFมแข็งดFานหลักสูตร ซ่ึงอธิบายตามตาราง ดังนี้ 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจําป8การศึกษา 

2560 2561 2562 
1 การบริหารและพัฒนาอาจารย= 4.39 4.73 4.75 
2 กระบวนการบริหารหลักสูตร 4.69 4.70 4.73 
3 กระบวนการเรียนการสอน 4.19 4.49 4.58 
 คะแนนเฉลี่ย 4.42 4.64 4.68 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.3-1 มคอ. 2 http://econ.mcu.ac.th/ 
4.3-2 คําสั่งต8ออายุงาน พระครูปุริมานุรักษ=,รศ.ดร. 
4.3-3 ตารางเปรียบเทียบการคงอยู8ของอาจารย= 
4.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย=ประจําหลังสูตรและอาจารย=ผูFสอนต8อการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

4.3-5 สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจของอาจารย=ประจําหลังสูตรและอาจารย=ผูFสอนต8อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

4.3-6 สรุปวาระการประชุม 4/2562 
4.3-7 คําสั่งแต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร  http://econ.mcu.ac.th/ 

 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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วิเคราะห+จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค+ประกอบที่ 4 
จุดเด2นและแนวทางเสริม มีแนวโน"มดีขึ้นทุกเรื่อง 
- มีการพัฒนาอาจารย=ประจําหลักสูตร ใหFศึกษาในระดับปริญญาเอก และส8งเสริมใหFศึกษาต8อในระดับ

ปริญญาเอกที่เหลือใหFครบทุกคน พัฒนาตําแหน8งทางวิชาการใหFครบท้ังหมด และสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงมีอาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรดํารงตําแหน8งทางวิชาการครบทั้ง 5 ท8าน ประกอบดFวยผูFช8วยศาสตราจารย= 2 ท8าน และรอง
ศาสตราจารย= 3 ท8าน  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเด8น เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ8มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน และกรรมการผูFตรวจประเมินสามารถใหFเหตุผลอธิบายว8าเป�นผล
การดําเนินงานท่ีโดดเด8นอย8างแทFจริง หลักสูตรมีการดําเนินงานท่ีโดดเด8นเห็นไดFชัดจาการส8งเสริมการอบรมกระบวนการ
เรียนการสอนสมัยใหม8ใหFกับอาจารย=ประจําหลักสูตร ส8งเสริมใหFอาจารย=ฝ�กอบรมการเทคโนโลยี อินเตอร=เน็ตเพ่ือ
การศึกษา การส8งขFอมูลผ8านเว็บ การฝากขFอมูลในระบบอินเตอร=เน็ต ฯลฯ โดยการเผยแผ8บทความวิชาการ บทความวิจัย
หรือผลิตตําราวิชาการผ8านสื่อออนไลน= มีการคงอยู8ของอาจารย=ท่ีคงท่ีไม8มีการเปลี่ยนแปลงเพราะความม่ันคงทางหลักสูตร
ดFานคุณวุฒิ และดFานวิชาการเกินกว8าท่ี สกอ.กําหนด ตลอดถึงความพึงพอใจของอาจารย= 
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องค+ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู"เรียน 
 

ตัวบ2งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตามความกFาวหนFาในศาสตร=สาขาน้ันๆ 

เกณฑ+การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มี ร ะบบ  มี

ก ล ไ ก ก า ร
พัฒนาและ
บ ริ ห า ร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- ไม8 มีการนํา
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการสาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร
ไ ป สู8 ก า ร
ป ฎิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 
 

- มี ระบบ มีกล ไ ก
กา ร พัฒ น าแ ล ะ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
กลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการ
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตรไปสู8
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร 

- ไม8มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร 

- มีระบบ มีกลไก
การ พัฒนาและ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มี ก า ร นํ า ระบ บ
กลไกการพัฒนา
แ ล ะ บ ริ ห า ร
จัดการสาระของ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตรไปสู8การ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร 

- มีการป รับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตรจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ส า ร ะ ข อ ง
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไก
การพัฒนาและบริหาร
จั ด ก า ร ส า ร ะ ข อ ง
ราย วิชาในหลักสูตร
ไ ป สู8 ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ส า ร ะ ข อ ง
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ส า ร ะ ข อ ง
ราย วิชาในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ส า ร ะ ข อ ง
ราย วิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป�นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรไปสู8 การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการการ
พัฒนาและบริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของรายวิชา
ในหลักสูตรเห็นชัดเป�นรูปธรรม 

- มี แน วทางปฏิ บั ติ ท่ี ดี  โ ดย มี
หลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผูF ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สามารถใหFเหตุผลอธิบายการ
เป�นแนวปฏิบัติท่ีดีไดFชัดเจน 
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การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีการออกแบบหลักสูตรใหFทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ=ปTจจุบัน 

สามารถปรับเปลี่ยนไดFตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน=และรับรองการแข8งขันทางเศรษฐกิจท้ังในประเทศ
ไทยและต8างประเทศ มุ8งเนFนใหFมีคุณธรรม จริยธรรมคู8กับการพัฒนาวิชาการ ตามวิสัยทัศน=ของมหาวิทยาลัยท่ีว8า 
ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร=สมัยใหม8 พัฒนาจิตใจและสังคม 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร= มีการปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตาม
ความกFาวหนFาในทางดFานเศรษฐศาสตร= ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปl และปรับปรุงสาระรายวิชาใหFเขFา
กับยุคปTจจุบันความตFองการของนิสิต และผูFใชFบัณฑิต (ปรับใหญ8ทุก ๆ 5 ปlและปรับย8อยในสาระรายวิชาเพื่อใหFเขFา
หรือทันยุค และความตFองการของผูFเรียน) 

 
มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรใหFมีความสอดคลFองตามกรอบ TQF และ เกณฑ=มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปgด-ปgด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เม่ือไดFรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลFว ดําเนินการเสนอต8อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก8อนเสนอตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัย โดยในข้ันตอนการขอเปgดหลักสูตรคร้ังแรก เริ่มจากการเสนอบรรจุหลักสูตรไวFในแผน
ของมหาวิทยาลัย ตามระบบโดยมีคําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ=หลักสูตร อาจารย= 
ประจําหลักสูตร ในการดําเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและจัดประชุมใหFอาจารย=ทุกคนท่ีมีส8วนร8วมใน
การพัฒนาและวิพากษ=หลักสูตร การสรFางความเขFาใจในเร่ืองเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF  
เพื่อใหFหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ=พัฒนาหลักสูตรภายใตFความคิดเห็นของผูFมีส8วนไดFส8วนเสีย เช8น นิสิต บัณฑิต 
ผูFประกอบการ คณาจารย= ผูFทรงคุณวุฒิหรือผูFเชี่ยวชาญ เป�นตFน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทํารูปเล8ม โดย
หลักสูตรมีการดําเนินการเรียนการสอนมีการพัฒนามาเร่ือยๆจนถึงการปรับปรุงคร้ังล8าสุดในปl พ.ศ. 2559 ซ่ึง ไดF
ผ8านการพิจารณาจากสกอ.ในปl 2558 หลังจากนั้นหลักสูตรไดFดําเนินการจัดการเรียน การสอนตาม เน้ือหา หลัก
คิด และโครงสรFางหลักสูตรท่ีระบุไวFใน มคอ. 2 ซ่ึงปTจจุบันกําลังอยู8ในช8วงปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ 

หลักสูตรไดFมีระบบและกลไกการติดตามการจัดทํา มคอ 3 ของอาจารย=ผูFสอนใหFสอดคลFองกับ คําอธิบาย
รายวิชาภายในช8วงก8อนเปgดภาคการศึกษา 1 เดือน และ มคอ. 5 หลังปgดภาคการศึกษา 1 เดือน มีการแต8งตั้ง
คณะกรรมการประเมินรายวิชาเพื่อปรับปรุงสาระรายวิชา (ปรับย8อย) ใหFสอดคลFองกับความตFองการของผูFเรียน 
ผูFใชFบัณฑิต และยุคปTจจุบัน 

 
การนําระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ในการออกแบบหลักสูตรนั้น มีการแต8งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผูFท่ีเก่ียวขFอง เช8น ผูFทรงคุณวุฒิ ผูFบริหาร อาจารย= นิสิต และผูFใชF

บัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ= เพื่อใชFเป�นฐานขFอมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรต8อไป 

- แต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดFวยอาจารย=ประจําหลักสูตร จํานวน 5 
ท8าน และผูFทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ไม8ต่ํากว8า 2 ท8าน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสําเร็จการศึกษาทางดFาน
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เศรษฐศาสตร= เพื่อพิจารณาและวิพากษ=หลักสูตร พรFอมทั้งใหFคําแนะนํา และขFอเสนอแนะ ในร8างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต8อไป 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
คณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใหFการรับรองต8อไป 
ในการปรับปรุงสาระรายวิชา (ปรับย8อย) แต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงประกอบดFวย

อาจารย=ประจําหลักสูตร จํานวน 5 ท8าน พิจารณาและวิพากษ=สระรายวิชา ในปlการศึกษา 2562 หลักสูตรไดF
ปรับปรุงรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ ใหFมีการลงพื้นที่ช8วยส8งเสริมสนับสนุนใหFกับชุมชน มีรายไดF สรFางเศรษฐกิจใหF
สังคมและชุมชน ใหFสอดคลFองกับโครงการออมสินยุวพัฒน=รักถ่ิน ซ่ึงเป�นการร8วมมือระหว8างภาควิชาเศรษฐศาสตร= 
และธนาคารออมสิน ที่ลงไปช8วยสรFางรายไดF สรFางผลผลิต และสรFางการกระจายงานใหFกับชุมชุน พรFอมสรFางการ
อยู8ดี มีสุขใหFกับชุมชน ในรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ 

 
มีการประเมินกระบวนการ อาจารย=ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท8านประชุมและออกแบบหลักสูตร มีการ

เลือกรายวิชาท่ีเก่ียวขFองและเป�นพื้นฐาน และวิชาหลักของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร= พัฒนารายวิชาที่ลFาสมัยใหF
ทันสมัย ออกแบบรายวิชาใหFสอดคลFองกับอัตลักษณ=มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอร8างหลักสูตรใหFกับคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ=รายวิชาและปรับปรุงแกFไขรายวิชาบางวิชาท่ีไม8เขFากับการเรียนรูFท่ีทันสมัย 
โดยหลักสูตรไดFออกแบบสอบถามประเมินสําหรับสาระรายวิชาในหลักสูตรจากนิสิตในรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ 
โดยปรับปรุงสาระการเรียนรูFในรายวิชาดังกล8าวใหFไดFเรียนรูFในภาคสนาม ลงพื้นที่ นําความรูFในรายวิชาไปสรFาง
รายไดFใหFกับชุมชน วิสาหกิจ ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ซ่ึงปTญหาจาการประเมินยังขาดการลงพื้นท่ีสรFาง
ประสบการณ=ใหFกับนิสิตก8อนจบการศึกษา ไดFมีความรูFโดยตรงกับชุมชน กับการสรFางรายไดF ณ ชุมชนบFานชุFง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 

นอกจากนี้ยังไดFมีการทบทวนเก่ียวกับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรใหFมีความกFาวหนFา ทันสมัยใน
การประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรกําลังจะครบรอบการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาปl พ.ศ. 2562 

 
มีการปรับปรุง/พัฒนา จากการทบทวนเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตามความกFาวหนFา ใน

ปTจจุบัน ทําใหFมีการเสนอในที่ประชุมผูFรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับการปรับปรุง มคอ. 3 ไดFแก8รายวิชา 
เศรษฐศาสตร=ธุรกิจ โดยปรับปรุงสาระการเรียนรูFในรายวิชาดังกล8าวใหFไดFเรียนรูFในภาคสนาม ลงพื้นที่ นําความรูFใน
รายวิชาไปสรFางรายไดFใหFกับชุมชน วิสาหกิจ ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ไดFลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบFานไดFลงพื้นที่



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  101 

วิสาหกิจชุมชนบFานชุFงตําบลบFานชุFง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นวิสหกิจชุมชนพวงมาลัยทํา
จากกระดาษทิชชู ซ่ึงเป�นการร8วมมือของภาควิชาเศรษฐศาสตร= และธนาคารออมสิน เป�นการร8วมมือกันเป�นปlที่ 2 
และต8อยอดในปlการศึกษา 2563 ซ่ึงเป�นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร ใหFมีการเพิ่มเติม เน้ือหาเก่ียวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจ เพื่อสรFางรายไดFใหFกับชุมชน และฝ�กลงภาคสนาม ในสภาวะท่ีสภาพภูมิอากาศโลก
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย8างมากเพื่อใหFสอดคลFองกับการดําเนินการเรียนการสอนที่ทันสมัยซ่ึงอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
รายวิชาไดFทําการปรับปรุง มคอ. 3 สําหรับปlการศึกษา 2562/1 ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ ผลการปรับปรุงหลักสูตร และสาระรายวิชาดังกล8าวโดยมีการเรียนรูF

ในภาคสนาม ลงพื้นที่ นําความรูFในรายวิชาไปสรFางรายไดFใหFกับชุมชน วิสาหกิจ ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ไดFลงพื้นที่
วิสาหกิจชุมชนไดFลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบFานชุFง ตําบลบFานชุFง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�น
วิสหกิจชุมชนพวงมาลัยทําจากกระดาษทิชชู ซ่ึงเป�นการร8วมมือของภาควิชาเศรษฐศาสตร= และธนาคารออมสิน 
เป�นการร8วมมือกันเป�นปlที่ 2 และต8อยอดในปlการศึกษา 2563 ซ่ึงเป�นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร ใหFมีการเพิ่มเติม 
เนื้อหาเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจและพัฒนาชุมชน เพื่อสรFางรายไดFใหFกับชุมชน และฝ�กลง
ภาคสนาม ในสภาวะท่ีสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย8างมากเพื่อใหFสอดคลFองกับการดําเนินการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย นิสิตมีความพึงพอใจต8อการปรับปรุงรายวิชาดังกล8าว และวิสาหกิจชุมชน ตลอดถึงธนาคารออม
สิน ที่ร8วมมือกับหลักสูตร นิสิตไดFความรูF ไดFแสดงความสามารถ ไดFความสามัคคี และไดFบทเรียนจากการถ8ายทอด
ความรูFสู8ชุมชน กลุ8มวิสาหกิจมีรายไดFเพิ่มข้ึน ความความสุขในการดําเนินชีวิต ธนาคารไดFเครือข8ายเพิ่มข้ึน ไดF
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูF 

 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยัน จากการการออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร ทําใหFมีผูFสนใจเขFามาศึกษาเพิ่มข้ึนเป�นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามรอบ และสกอ.รับทราบ
หลักสูตรเรียบรFอย มีความเขFมแข็งทางดFานหลักสูตร และมีการปรับปรุงรายวิชา เศรษฐศาสตร=ธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร=การพัฒนา ส8งผลใหFนิสิตไดFเรียนรูFภาคสนาม ไดFใชFความรูFในรายวิชาลงไปพื้นที่ร8วมกับชุมชน ในปl
การศึกษา 2562 หลักสูตรไดFร8วมมือกับธนาคารออมสิน ลงพื้นท่ีวิสาหกิจชุมชนไดFลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบFานชุFง
ตําบลบFานชุFง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป�นวิสหกิจชุมชนพวงมาลัยทําจากกระดาษทิชชู ซ่ึงเป�น
การร8วมมือของภาควิชาเศรษฐศาสตร= และธนาคารออมสิน เป�นการร8วมมือกันเป�นปlที่ 2 และต8อยอดในปl
การศึกษา 2563 โดยสรFางรายไดF สรFางผลิตภัณฑ= สรFางแบรน สรFางช8องทางการจัดจําหน8าย และพัฒนาสื่อในการ
ส8งเสริมการตลาดใหFกับวิสาหกิจชุมช จนทําใหFมีรายไดFเพิ่มข้ึนอย8างเห็นไดFชัดเจน นิสิตมีความสุขและสนุกกับ
รายวิชาที่มีการปรับปรุงดังกล8าว จนทําใหFมีการปรับปรุงและต8อยอดโครงการดังกล8าวในปlการศึกษา2563 

รายวิชาที่ปรับปรุงสาระรายวิชาดังกล8าวมีหลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยันจากผูFนําชุมชน ไดFมีส8วนร8วมกับ
หลักสูตร และธนาคารออมสิน จาการสํารวจ สัมภาษณ= และการนําเสนอสรุปโครงการ ส8งผลใหFชุมชนตFองการ
โครงการอย8างนี้ และรายวิชาแบบนี้ลงพื้นที่อีก เพราะชุมชนมีรายไดFเพิ่มข้ึน มีความรูFการจัดทําบัญชี การทําธุรกิจ
เพิ่มข้ึน ตลอดถึงมีการเป�นอยู8ท่ีมีความสุข ห8างไกลจากอบายมุข  
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เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื�อพิจารณาหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 

เสนอหลกัสตูรต่อสภาวิชาการเพื�อพิจารณาหลกัสตูร 

เสนอขอความเห็นชอบต่อที�ประชมุสภามหาวิทยาลยั 

จากตัวบ2งชี้ที่ 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการ 
สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
ตัวบ2งชี้ที่ 5.1.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวชิา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
 

ปรับปรุงพฒันากระบวนการสําหรับหลกัสตูรใหมป่รับปรุงสาระในรายวิชาใน

สิ �นสดุ 

เสนอ สกอ. เพื�อรับทราบหลกัสตูร 

ดําเนินการเปิดสอนหลกัสตูร 

ประเมินกระบวนการออกแบบหลกัสตูรและปรับปรุงสาระในรายวิชาในหลกัสตูร 

ผ่าน 

รายงานผลการปรับปรุงที�เป็นรูปธรรมและมีหลกัฐานชดัเจน 

มีแนวทางปฏิบติัที�ดี 

ผ่าน 

เริ�มต้น 

แตง่ตั �งคณะกรรมการร่างหลกัสตูร 

สํารวจความต้องการจากผู้ใช้บณัฑิต ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย รวบรวมเหตผุลความต้องการ 

สรุปผลการสํารวจความต้องการจากผู้ใช้บณัฑิต ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

จดัทําร่าง มคอ.2 

 

 

ผ่าน 

แต่งตั �งคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูร (ผุ้ ทรงคณุวฒุิ) 

คณะกรรมการวิพากษ์หลกัสตูรประชมุและให้ข้อเสนอแนะ 

ปรบัปรุงหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะ 
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การปรับปรุงหลักสูตรให"ทันสมัยตามความก"าวหน"าในศาสตร+สาขาน้ันๆ 
ในการออกแบบปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตามความกFาวหนFาในศาสตร=สาขาน้ันๆ มีการแต8งต้ัง

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตรจากผูFท่ีเก่ียวขFอง เช8น ผูFทรงคุณวุฒิ ผูFบริหาร อาจารย= นิสิต 
และผูFใชFบัณฑิต จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ= เพื่อใชFเป�นฐานขFอมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ต8อไป 

- แต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดFวยอาจารย=ประจําหลักสูตร จํานวน 5 
ท8าน และผูFทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ไม8ต่ํากว8า 2 ท8าน ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสําเร็จการศึกษาทางดFาน
เศรษฐศาสตร= เพื่อพิจารณาและวิพากษ=หลักสูตร พรFอมทั้งใหFคําแนะนํา และขFอเสนอแนะ ในร8างหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต8อไป 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

- นําร8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใหFการรับรองต8อไป 
 
มีระบบ มีกลไก ดFานการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ ดFานการพัฒนาบุคลากร อาจารย=

ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างนFอย รFอยละ 80 มีส8วนร8วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีการกําหนดวัน เวลา ในการ ประชุมประจําหลักสูตรล8วงหนFา  

ดFานหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหFมีมาตรฐาน ไม8ต่ํากว8าที่ สกอ. กําหนด และ สอดคลFองกับความตFองการ
ของ ตลาดแรงงาน โดยมีการติดตามประเมินผล หลักสูตรอย8างสมํ่าเสมอ เชิญผูFเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ เอกชน
มาร8วมพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมนํานิสิตเขFา ร8วมประชุม สัมมนา และ ดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มพูนความรูF
นอก หFองเรียน 

ดFานนิสิต มีการประเมินความรูF ความสามารถของนิสิต ทางดFานภาษาต8างประเทศ และ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร= จัดใหFมีการประเมินความรูF ความสามารถของนิสิตทางดFานภาษาต8างประเทศ และ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร= 

ดFานผูFมีส8วนไดFส8วนเสีย มีการประเมินความพึงพอใจของผูFใชFบัณฑิตท่ีมีต8อบัณฑิตใหม8ซ่ึงใชFผล การ
ประเมินจากส8วนกลาง สํารวจความพึงพอใจของผูFใชF บัณฑิตที่มีต8อบัณฑิตใหม8 

การจัดการเรียนการสอนในปlการศึกษา 2562 น้ัน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ไดFมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม8ซึ่งกระบวนการเป�นไปตามกฎ ระบบเบียบ และขFอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่
กล8าวไปแลFวในขFางตFนแลFว 

นอกจากนั้น ก8อนเปgดภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองจัดทํา มคอ. 3 ซ่ึงเป�น
แผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต8อรายวิชา  
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เม่ือจบภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองรายงานการจัดการเรียนการสอนผ8าน มคอ. 
5 และรวบรวมขFอเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากนั้นนําเสนอใหFอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาตามขFอเสนอแนะต8อไป 

มีการนําระบบกลไกไปสู2การปฏิบัติ มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสรรหาและเชิญ 
ผูFเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชนมาร8วมพัฒนาหลักสูตร แต8งตั้งและวางแผนจัดประชุมคณะกรรมการ วิพากษ=
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในปlการศึกษา 2562 นั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ไดFมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม8 ซ่ึงกระบวนการเป�นไปตามกฎ ระบบเบียบ และขFอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ที่กล8าวไปแลFวในขFางตFนแลFว 

นอกจากนั้น ก8อนเปgดภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองจัดทํา มคอ. 3 ซ่ึงเป�น
แผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ มีการประเมินผลการทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต8อรายวิชา  

เม่ือจบภาคการศึกษาอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาต8าง ๆ จะตFองรายงานการจัดการเรียนการสอนผ8าน มคอ. 
5 และรวบรวมขFอเสนอแนะจากการปรับปรุง มคอ. 5 จากนั้นนําเสนอใหFอาจารย=ผูFสอนในรายวิชาน้ัน ๆ ปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาตามขFอเสนอแนะต8อไป 

 มีการประเมินกระบวนการ คณะกรรมการหลักสูตรไดFร8วมกันประเมิน/ทบทวนกระบวน การการ 
ออกแบบหลักสูตร ซ่ึงพบว8าการใชFกระบวนการแต8งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุดในการวิพากษ=
หลักสูตรน้ันตFองมีการเตรียมการนัดหมายและการเดินทาง ซ่ึงค8อนขFางจะใชFเวลานานอาจทําใหFมีเวลาใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไม8เพียงพอ มีการสํารวจความพึงพอใจต8อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความพึงพอใจต8อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบว8าควรปรับปรุง
เน้ือหาท่ีสอนใหFมีความทันสมัยตลอด เช8น การยกตัวอย8างตามสถานการณ=ปTจจุบัน หรือการลงพื้นที่ศึกษาจาก
สถานท่ีจริง และเขFาไปช8วยชุมชนสรFางรายไดF เป�นตFน รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหFมีความ
หลากหลายและทันสมัยเพิ่มข้ึน เช8น การใชFสื่อสารสนเทศเพิ่มข้ึน เป�นตFน มีการสํารวจความพึงพอใจและความ
ตFองการของผูFมีส8วนเก่ียวขFอง เช8น ผูFใชFบัณฑิตและผูFเรียน เป�นตFน อย8างสมํ่าเสมอทุกปl เพื่อนําขFอมูลที่ไดFมา
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต8ละปlการศึกษา โดยมีอาจารย=ประจําหลักสูตรเป�นผูF
ควบคุมกํากับการปรับปรุงเนื้อหาใหFเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใชFสื่อ
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหFทันสมัย โดยสนับสนุนการใชFสื่อออนไลน=และการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน=มากข้ึน 

มีการสํารวจความพึงพอใจต8อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และความ
พึงพอใจต8อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยพบว8าควรปรับปรุงเนื้อหาท่ีสอนใหFมีความทันสมัย
ตลอด เช8น การยกตัวอย8างตามสถานการณ=ปTจจุบัน หรือการลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่จริง และเขFาไปช8วยชุมชน
สรFางรายไดF เป�นตFน รวมถึงการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหFมีความหลากหลายและทันสมัยเพิ่มข้ึน เช8น การใชF
สื่อสารสนเทศเพิ่มข้ึน เป�นตFน มีการสํารวจความพึงพอใจและความตFองการของผูFมีส8วนเก่ียวขFอง เช8น ผูFใชFบัณฑิต
และผูFเรียน เป�นตFน อย8างสมํ่าเสมอทุกปl เพื่อนําขFอมูลท่ีไดFมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
แต8ละปlการศึกษา โดยมีอาจารย=ประจําหลักสูตรเป�นผูFควบคุมกํากับการปรับปรุงเนื้อหาใหFเหมาะสมและทันสมัย 
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ตลอดจนการดําเนินตลอดจนการปรับปรุงการใชFสื่อสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหFทันสมัย โดย
สนับสนุนการใชFสื่อออนไลน=และการเรียนการสอนแบบออนไลน=มากข้ึน 

มีการปรับปรุง/พัฒนา จากเดิมใชFกระบวนการแต8งต้ังและจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุด แต8 
เนื่องจากคณะกรรมการผูFทรงคุณวุฒิที่หลักสูตรแต8งตั้งไม8สะดวกในการเดินทางและเน่ืองจากการจัดเวลา และมี
ภาระหนFาท่ีค8อนขFางมาก ดังนั้นหลักสูตรจึงปรับกระบวนการประชุมเป�นการเขFาขอรับการสัมภาษณ= เพื่อขอ
ขFอคิดเห็นเป�นรายบุคคล โดยจะดําเนินการส8งรายละเอียดของโครงร8างของหลักสูตรใหFล8วงหนFาและ หลังจากน้ัน
คณะทํางานจึงเขFาขอขFอมูลการสัมภาษณ= 

มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการ มีการรายงานผลการปรับปรุงจากผลการประเมินชัดเจนเป�นรูปธรรม 
แสดงใหFเห็นว8า มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานตาม ระบบและกลไกหรือข้ันตอนการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดและส8งผลใหFผลผลิตหรือผลลัพธ=ที่ไดFมีคุณภาพชัดเจนเป�นรูปธรรม และมีผลการ ดําเนินงานที่ดีข้ึน 
และเป�นหลักสูตรปรบปรุงปl 2559 ท่ี สกอ รับทราบก8อนเปgดการศึกษาเป�นที่เรียบรFอย 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ+ยืนยัน  มีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทํา
ใหFสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู8ความเป�นเลิศตามเป�าหมายเป�นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มี
หลักฐานความสําเร็จปรากฏชัดเจน ตลอดจนมีนําความรูFและประสบการณ= บันทึกเป�นเอกสารและเผยแพร8ใหF 
หน8วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชFประโยชน=อย8างแพร8หลาย เป�นหลักสูตรที่ สกอ รับทราบเป�นที่
เรียบรFอย  
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สภาวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการกลั�นกรองหลกัสตูร 

คณะกรรมการกลั�นกรองหลกัสตูรนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

ผ่ายวิชาการแจ้ง สกอ. เพื�อรับทราบหลกัสตูร 

คณะเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการปรับปรุงหลกัสตูร 

สิ �นสดุ 

รายงานผลการปรับปรุงที�ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบติัที�ดี 

ไมอ่นมุติั 

เสนอต่อที�ประชมุวิพากษ์/ผู้ เชี�ยวชาญ 

 

 

ฝ่ายวิชาการสง่สําเนาหนงัสือแจ้งจาก สกอ. ให้คณะฯ และคณะส่งให้สาขาฯ 

ประเมินกระบวนการหลกัสตูร 

ไม่รับทราบ 
อนมุตัิ 

 

เห็นชอบ 

รับทราบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สาขาวิชาบนัทึกเสนอต่อคณะ 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ�มต้น 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูรเสนอแผนการปรับปรุงหลกัสตูรตอ่หน่วยงานที�รับผิดชอบ 

หน่วยงานที�รบัผิดชอบจดัทําแผนปรบัปรุงหลกัสตูร 

สาขาวิชาเสนอรายชื�อตอ่คณะเพื�อจดัทาํคําสั�งมหาวิทยาลยัในการปรับปรุงหลกัสตูร 

 

ปรับปรุงแก้ไขตาม

จากตัวบ2งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการ สามารถอธิบายเปcน 
Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
ตัวบ2งชี้ที่ 5.1.2 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ระบบการปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตามความกFาวหนFาใน

ศาสตร=สาขานั้น ๆ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเสนอต่อที�ประชมุสภาวิชาการ 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.1.-1 คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2 5 5 9 )  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร=  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย 
http://econ.mcu.ac.th/ 

5.1.-2 คําสั่งมหาวิทยาลัย แต8งตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปlการศึกษา 2562 http://econ.mcu.ac.th/ 

5.1.-3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  
5.1.-4 มติคณะสังคมศาสตร= http://soc.mcu.ac.th/ 

5.1.-5 มติสภาวิชาการ http://soc.mcu.ac.th/ 
5.1.-6 มติสภามหาวิทยาลัย http://soc.mcu.ac.th/ 
5.1.-7 มคอ. 2 (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559) http://soc.mcu.ac.th/ 
5.1.-8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย8อสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) 

http://soc.mcu.ac.th/ 
5.1.-9 ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ รื่ อ ง  อ นุ มั ติ ส อ น ห ลั ก สู ต ร เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

http://soc.mcu.ac.th/ 
 
การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 
 - การกําหนดผูFสอน 

 - การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูF (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑ+การประเมิน  
   

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

กลไกการ
วางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไม8มีการนํา
ระบบกลไก
การวาง
ระบบผูFสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู8
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู8การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไม8มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผูFสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู8
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการนําระบบกลไก
การวางระบบผูFสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผูFสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผูFสอนและ

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบกลไกการ
วางระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผูFสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเห็นชัดเป�น
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

การวางระบบ
ผูFสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เป�นรูปธรรม 

รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ=
ยืนยัน และกรรมการ
ผูFตรวจประเมินสามารถ
ใหFเหตุผลอธิบายการเป�น
แนวปฏิบัติที่ดีไดFชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
การกําหนดผู"สอน  
 หลักสูตรตFองใหFความสําคัญกับการวางระบบผูFสอนในแต8ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูFความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป�นความรูFที่ทันสมัยของอาจารย=ท่ีมอบหมายใหFสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหFนิสิต
ไดFรับความรูFประสบการณ= และไดFรับการพัฒนาความสามารถจากผูFรูFจริง และใหFนิสิตไดFรับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ  
 กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตFองเนFนการพัฒนานิสิตใหFมีความรูFตามโครงสรFาง
หลักสูตรท่ีกําหนด และไดFรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูFใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูFดFวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต8างประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีส8วนร8วม ความสามารถในการใชFเทคโนโลย ีความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอน
สมัยใหม8ตFองใชFสื่อเทคโนโลยี และทําใหFนิสิตเรียนรูFไดFตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ไดF ผูFสอนมีหนFาท่ีเป�นผูFอํานวย
ความสะดวกใหFเกิดการเรียนรูF และสนับสนุนการเรียนรูF  
 
 มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFมีการประชุมอาจารย=ประจําหลักสูตรและอาจารย=ใน
คณะสังคมศาสตร= เพื่อกําหนดและพิจารณาผูFสอนตามความเชี่ยวชาญ/ ความสามารถ/คุณสมบัติ/คุณวุฒิ
การศึกษา ที่เหมาะสม คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติผูFสอน ทําการสํารวจผูFสอนตาม
ความรูF ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ และประกาศชื่อผูFสอนในตารางสอน ต8อจากน้ันใหFผูFสอนจัดทํา มคอ.3 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 เรียบรFอยแลFวใหFผูFสอนนํา มคอ.3 ไปใชF 
 
 มีการนําระบบและกลไกไปสู2การปฏิบัติ อาจารย=ผูFสอนไดFรับมอบหมายใหFสอนรายวิชาใดก็จะมีหนFาท่ีใน
การจัดทํา มคอ. 3 และส8งรายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ใน มคอ. 5 เพื่อเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต8อไป  
 

 มีการประเมินกระบวนการ มีการประเมินอาจารย=ทุกรอบ 6 เดือน โดยฝwายบุคคลของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย=ตFองทําแบบประมวลผลงานบุคลากร ตําแหน8งวิชาการ (บค.37) ประกอบดFวย 1) งานสอน 2) งานวิจัย 3) 
งานที่ปรึกษาของนิสิต 4) งานเป�นที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 5) ผลงานวิชากร เช8น เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/



 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  110 
 
ตํารา บทความทางวิชาการ งานแต8งเรียบเรียง/งานแปล  และผลงานดFานอ่ืนๆ เป�นตFน 6) งานบริการวิชาการ 7) 
งานบริหาร และ 8) งานอ่ืนๆ ท้ังน้ีอาจารย=ตFองแนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตําแหน8งวิชา (บค. 38) 
ส8งใหFหัวหนFาภาควิชาเพื่อประเมินการปฏิบัติงานเสร็จส8งคณบดีเพื่อดําเนินการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหF
ขFอเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต8อไป และนําส8งฝwายบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเขFาสู8ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบุคคล เพื่อพิจารณาต8อไป (ใชFวิธีการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ) จากการกําหนดผูFสอน กําหนดภาระงาน
ของคณาจารย=ตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ พบว8า รายวิชาผูFสอนยังไม8แตกฉานในรายวิชาน้ัน ๆ และในรายวิชา
บางวิชา อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรตFองเชิญอาจารย=พิเศษมาบรรยายแทน เนื่องจากว8าไม8มีความรูFในดFานวิชา
น้ัน ๆ การจัดสรรภาระงานสอนใหFมีการกระจายยังไม8เท8าเทียมกันและยังขาดการส8งเสริมใหFคณาจารย=ในหลักสูตร
เขFามามีส8วนร8วมในการพัฒนางานใหFครบทุกพันธกิจ โดยจัดทําแผนการสอนของหลักสูตร  
 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ทางหลักสูตรไดFปรับปรุงพัฒนาปรับเปลี่ยนอาจารย=ท่ีมีความถนัดใน
รายวิชาน้ัน ๆ ใหFสอนตามความถนัด การจัดสรรภาระงานสอนใหFมีการกระจายอย8างเท8าเทียมกันและส8งเสริมใหF
คณาจารย=ในหลักสูตรเขFามามีส8วนร8วมในการพัฒนางานใหFครบทุกพันธกิจ โดยจัดทําแผนการสอนของหลักสูตร 
 
 มีผลการปรับปรุงกระบวนการ ส8วนใหญ8มีแผนการปรับปรุงในดFานการสอน มีการประชุมหารือการ
พัฒนาการสอนทําใหFเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซ่ึงจักไดFเป�นแนวทางในการนําไป
พัฒนาการเรียนการสอนต8อไป นิสิตมีความพึงพอใจมากข้ึน อาจารย=มีความถนัดในรายวิชาท่ีสอนมากข้ึน และ
สามารถประยุกต=ใหFเขFากับการเรียนการสอนมากข้ึนกว8าเดิมอย8างเห็นไดFชัด 
 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี การกําหนดผูFสอนดีทําใหFการพัฒนานิสิตใหFมีความรูFตามโครงสรFางหลักสูตรที่
กําหนด และไดFรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูFดFวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต8างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส8วน
ร8วม ความสามารถในการใชFเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม8ตFองใชFสื่อ
เทคโนโลยี และทําใหFนิสิตเรียนรูFไดFตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ไดF ผูFสอนมีหนFาที่เป�นผูFอํานวยความสะดวกใหFเกิด
การเรียนรูF และสนับสนุนการเรียนรูF โดยเฉพาะผูFสอนไดFประยุกต=รายวิชาท่ีสอนใหFเขFากับความตFองการของนิสิตคือ
การ ร8วมมือกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่กลุ8มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสรFางใหFชุมชนมีรายไดFเพิ่มข้ึน และอยู8อย8างมี
ความสุข นิสิตก็ไดFประสบการณ=จริง และไดFบทเรียนภาคสนาม 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู"สอนและระบวนการจัดการเรียนการสอน ชนิดของตัวบ2งชี้ 
กระบวนการ ด"านกํากับผู"สอน สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
ตัวบ2งชี้ท่ี 5.2.1 การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ระบบการกําหนดผูFสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา มคอ.3  
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินกระบวนการ 

สิ้นสุด 

 

ผูFสอนนํา มคอ.3 ไปใชF 

กรรมการประจําหลักสูตรประเมินผูFสอน 

นิสิตประเมินความพึงพอใจผูFสอน 

ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินของนิสิต 

เร่ิมตFน 

อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติผูFสอน 

ประกาศช่ือผูFสอนในตารางสอน 

ผูFสอนจัดทํา มคอ.3  

สํารวจผูFสอนตามความรูF ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงท่ีเป�นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
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การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู" (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการติดตามการจัดทํา มคอ. 3 ของอาจารย=ผูFสอนตาม
รายวิชาท่ีไดFรับมอบหมายใหFตรงตามกําหนดเวลา โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เม่ือ
กําหนดรายวิชาใหFอาจารย=ผูFสอนแลFว จะตFองรับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชาน้ัน ๆ และใหFดําเนินการภายใน 
15 วัน ก8อนเปgดภาคการศึกษา โดยมีประธานหลักสูตรเป�นผูFกํากับติดตามความเรียบรFอย เม่ือไดF มคอ. 3 ครบตาม
จํานวนรายวิชาและเวลาที่กําหนด จึงนําเขFาสู8ที่ประชุมเพื่อพิจารณาความถูกตFอง เหมาะสม เช8น มีความสอดคลFอง
กับการเรียนรูFใน มคอ. 2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา เป�นตFน  

เม่ือที่ประชุมเห็นชอบแลFวจึงใหFอาจารย=ผูFสอนนํา มคอ. 3 เก็บรวบรวมไวFในแฟ�ม ตลอดถึงอัพขFอมูลลงใน
เว็บภาควิชา ท่ีภาควิชาจัดไวFใหF นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการกํากับกระบวนการเรียนการสอน โดยนโยบายใหFนิสิตมี
ส8วนร8วมกับกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดใหFมีการประเมินอาจารย=ผูFสอนโดยการประเมินผ8านระการประเมิน
อาจารย=ออนไลน=เป�นระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน มีการบันทึกเวลาเขFา และเวลาออกสอนของอาจารย=ประจํา
รายวิชาอีกดFวย คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติผูFสอน ทําการสํารวจผูFสอนตามความรูF 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ และประกาศชื่อผูFสอนในตารางสอน ต8อจากนั้นใหFผูFสอนจัดทํา มคอ.3 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 เรียบรFอยแลFวใหFผูFสอนนํา มคอ.3 ไปใชF 

คณะกรรมการอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมก8อนเปgดภาคการศึกษาในประเด็นดังต8อไปนี้  
- การควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน- การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย - เนFนทฤษฎีและปฏิบัติ    
- การเชิญผูFทรงคุณวุฒิมาบรรยายในรายวิชา/ผูFประกอบการ - การศึกษาดูงาน - การเตรียมความพรFอมทางการ
เรียนแก8นิสิต - การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มนิสิตเพื่อนําไปใชFประกอบอาชีพ- กําหนดช8องทางการส8งเสริม
ความสามารถพิเศษดFานเทคโนโลยีและภาษา- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 มีการนําระบบและกลไกไปสู2การปฏิบัติ อาจารย=ผูFสอนไดFรับมอบหมายใหFสอนรายวิชาใดก็จะมีหนFาท่ีใน
การจัดทํา มคอ. 3 และส8งรายงานการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ใน มคอ. 5 เพื่อเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต8อไป คณะกรรมการอาจารย=ประจําหลักสูตรและผูFสอนร8วมกัน
จัดทํา มคอ.3 ตาม mapping  ท่ีปรากฏใน มคอ.2 ของหลักสูตร – แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
มีการฝ�กปฏิบัติ - การบูรณาพันธกิจต8างๆใหFเหมาะสมกับรายวิชาที่เปgดสอน - การจัดทําขFอสอบ วิธีการเก็บคะแนน 
และวิธีการวัดและประเมินผลร8วมกัน 

ผูFสอนดําเนินการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนFนทฤษฎีและปฏิบัติ การ
เรียนรูFจากผูFทรงคุณวุมิภายนอก ผูFประกอบการและการศึกษาดูงาน - มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนทักษะ
การเรียนรูFในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนFนผูFเรียนเป�นสําคัญ 
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 มีการประเมินกระบวนการ ผูFสอนทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐาน 5 ดFานในรายวิชาหลังส้ินสุด
การเรียนการสอน และจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยพิจารณาประเด็นการประเมิน
ตามมคอ.3  
 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ คณะกรรมการอาจารย=ประจําหลักสูตรและผูFสอนนํา มคอ.5 ของทุก
รายวิชาที่เปgดสอนเขFาที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนเป�นไปตามาตรฐานคุณวุฒิ- นําผลการ
ดําเนินงานมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หลังสิ้นปlการศึกษา 

 
มีผลการปรับปรุง หลักสูตรมีการประชุมนําผลการดําเนินการมาปรับปรุงพัฒนาในปlการศึกษาถัดไปโดย

นํามาใชFในการวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดหาผุFสอน-ดําเนินการจัดการองค=ความรูFภายใน
หลักสูตร PDCA (KM) 

 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี การพัฒนานิสิตใหFมีความรูFตามโครงสรFางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดFรับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูFดFวย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต8างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส8วนร8วม ความสามารถในการใชF
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม8ตFองใชFสื่อเทคโนโลยี และทําใหFนิสิต
เรียนรูFไดFตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ไดF ผูFสอนมีหนFาท่ีเป�นผูFอํานวยความสะดวกใหFเกิดการเรียนรูF และสนับสนุน
การเรียนรูF โดยเฉพาะผูFสอนไดFประยุกต=รายวิชาท่ีสอนใหFเขFากับความตFองการของนิสิตคือการ ร8วมมือกับธนาคาร
ออมสิน ลงพื้นที่กลุ8มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสรFางใหFชุมชนมีรายไดFเพิ่มข้ึน และอยู8อย8างมีความสุข นิสิตก็ไดF
ประสบการณ=จริง และไดFบทเรียนภาคสนาม 
 ดําเนินการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA และ จัดการความรูF (KM) ใน
กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบใหFมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อใหFไดFแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการเรียนการสอนในปlถัดไป 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู"สอนและระบวนการจัดการเรียนการสอน ชนิดของตัวบ2งชี้ 
กระบวนการ ด"านการติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู" มคอ.3 และการจัดกาเรียนการสอน 
สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
ตัวบ2งชี้ที่ 5.2.2 การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (การติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรูF มคอ.3 และการจัดกาเรียนการสอน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูรพิจารณา มคอ.3  
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอ

คณะกรรมการประจําหลกัสตูรประเมินกระบวนการ 

สิ �นสดุ 

 

ผู้สอนนํา มคอ.3 ไปใช้ 

กรรมการประจําหลกัสตูรประเมินผู้สอน 

นิสิตประเมินความพงึพอใจผู้สอน 

ปรับปรุงและพฒันาการสอนจากผลการประเมินของนิสิต 

เริ�มต้น 

คณะกรรมการประจําหลกัสตูรประชมุเพื�อกําหนดคณุสมบติัผู้สอน 

ประกาศชื�อผู้สอนในตารางสอน 

ผู้สอนจดัทํา มคอ.3  

สํารวจผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญ 

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงที�เป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบตัิที�ดี 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีระบบ และกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการนําความรูFไปบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนจึงเป�นสิ่งที่หลักสูตรใหFความสําคัญเป�นอย8างยิ่งดังน้ันภาควิชาจึงไดFขอกําหนดไวFแผนปฏิบัติการประจําปlของ
คณะสังคมศาสตร= เพื่อใชFเป�นทิศทางการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต8างๆ จึงไดFมีการนํานิสิตลงพื้นที่นอก
มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน เช8น “ โครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพัฒนาชนบท รุ8นที่ 17” เป�น
ความร8วมมือกันระว8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณพิต เป�นการบูรณาการวิจัยเรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร=ในทัศนะของ
นักปราชญ=ไทย โดย ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เพื่อการบริการวิชาการทางสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 
ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ลงพื้นที่บูรณาการกับชุมชนบFานชุF ง ตําบลบFานชุFง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป�นการฝ�กและ ส8งเสริมใหFนิสิตเรียนรูFวิถีชีวิตภูมิปTญญาทFองถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บขFอมูล 
การทําความรูFจักกับชาวบFาน การสัมภาษณ= แลกเปลี่ยน เรียนรูFสภาพปTญหาของชุมชน แลFวนําประเด็นท่ีไดFมา
วิเคราะห= และเผยแพร8 ส8งเสริมความรูF แนวคิดดFานสังคม วัฒนธรรม การนําหลักธรรมมาช8วยเหลือและพัฒนา
ชุมชน อีกท้ังยังเป�นการรักษาและส8งเสริมสัมพันธ=อันดีระหว8างสถาบันพระพุทธศาสนาและชุมชน ซ่ึงถือไดFว8าเป�น
การบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก8สังคม และ โครงการยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน เป�นความร8วมมือกัน
ระว8างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป�นโครงการที่บูรณาการกับเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ ซ่ึงเป�นการฝ�กและ ส8งเสริม
ใหFนิสิตเรียนรูFวิถีชีวิตภูมิปTญญาทFองถ่ิน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บขFอมูล การทําความรูFจักกับชาวบFาน การสัมภาษณ= 
แลกเปลี่ยน เรียนรูFสภาพปTญหาของชุมชน แลFวนําประเด็นท่ีไดFมาวิเคราะห= และเผยแพร8 ส8งเสริมความรูF แนวคิด
ดFานสังคม วัฒนธรรม การนําหลักธรรมมาช8วยเหลือและพัฒนาชุมชน อีกท้ังยังเป�นการรักษาและส8งเสริมสัมพันธ=
อันดีระหว8างสถาบันพระพุทธศาสนาและชุมชน ซ่ึงถือไดFว8าเป�นการบูรณาการวิการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแก8สังคม และเป�นการเรียนรูFภาคสนามตลอดถึงเขFาไปสรFางรายไดFใหFกับชุมชน โดยการลงไปออกแบบ
ผลิตภัณฑ= แผนการลาด ช8องการจัดจําหน8าย ตลอดถึงการใชFหลักธรรมเขFาไปช8วยชุมชน 
 

มีการนําระบบและกลไกไปสู2การปฏิบัติ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFการนําความรูFไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ ลงพื้นท่ี ณ ชุมชนบFานชุFง ตําบลบFานชุFง อําเภอ

นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบูรณาการรายวิชาเศรษฐศาสตร=ธุรกิจ จากผลงานวิจัยเร่ืองพุทธเศรษฐศาสตร=
ในทัศนะของปราชญ=ไทย ลงพื้นท่ีกลุ8มวิสาหกิจชุมชน สรFางรายไดF สรFางงานใหFกับชุมชนจากการบูรณาการ
ผลงานวิจัยดังกล8าว 

 

มีการประเมินกระบวนการ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFทําการประเมินกระบวนการจากทั้ง 2 
สถานที่ท่ีมีการบูรณาการ โดยการวิเคราะห=ถึงจุดท่ีตFองแกFไข พรFอมทั้งปรัปปรุง โดยเฉพาะการนําไปบูรณาการ
แลFวแต8ยังขาดการประชาสัมพันธ=ผ8านสื่อต8างๆ  โดยเฉพาะการตัดต8อหรือทําวีทีอา ในการนําเสนอผลงานการบูร
ณาการ และส8วนใหญ8ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  
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มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFจัดใหFมีโครงการต8อเนื่องในรายวิชา

เศรษฐศาสตร=ธุรกิจ โดยใหFนิสิตเป�นผูFเลือกสถานที่ท่ีจะจัดกิจกรรมเองและไดFเลือก ในพื้นที่บFานชุFง ตําบลบFานชุFง 

อําเภอท8าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดสรรหางบประมาณจากหน8วยงานอ่ืน ๆ มาสนับสนุน พรFอมทั้งส8ง

เขFาอบรมการพัฒนาส่ือ โดยการตัดต8อวีดีโอ หรือวีทีอา ดFวยการเขFาอบรมกับหน8วยงานต8าง ๆ โดยเฉพาะกับ

หน8วยงานภาควิชาสังคมวิทยาที่จัดข้ึนเพื่อตอบโจทย=ดังกล8าว 

 

มีผลการปรับปรุง หลักสูตรมีการประชุมนําผลการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาในปlการศึกษาถัดไปโดย
นํามาใชFในการวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการจัดหาผุFสอน-ดําเนินการจัดการองค=ความรูFภายใน
หลักสูตร PDCA (KM) ผลจากการปรับปรุงเขFาอบรมและพัฒนา ทําใหFมีผลงานประชาสัมพันธ=ผ8านสื่อ ไม8ว8าจะเป�น 
facebook, youtobe เป�นตFน ถึงผลการบูรณาการงานวิจัย เพื่อการบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี การพัฒนานิสิตใหFมีความรูFตามโครงสรFางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดFรับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูFในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูFดFวย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต8างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส8วนร8วม ความสามารถในการใชF
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม8ตFองใชFสื่อเทคโนโลยี และทําใหFนิสิต
เรียนรูFไดFตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ไดF ผูFสอนมีหนFาท่ีเป�นผูFอํานวยความสะดวกใหFเกิดการเรียนรูF และสนับสนุน
การเรียนรูF โดยเฉพาะผูFสอนไดFประยุกต=รายวิชาท่ีสอนใหFเขFากับความตFองการของนิสิตคือการ ร8วมมือกับธนาคาร
ออมสิน ลงพื้นที่กลุ8มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปสรFางใหFชุมชนมีรายไดFเพิ่มข้ึน และอยู8อย8างมีความสุข นิสิตก็ไดF
ประสบการณ=จริง และไดFบทเรียนภาคสนาม 
 ดําเนินการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA และ จัดการความรูF (KM) ใน
กระบวนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบใหFมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย8างเห็นไดFชัด จากกลุ8มชุมช จาก
ธนาคารออมสินอนุมัติงบประมาณใหFจัดโครงการปl 2563 และชุมชนมีรายไดF มีความรูF ตลอดถึงช8วยอนุรักษ=ศิลปะ
ในชุมชน ไดFเป�นอย8างดี เพื่อใหFไดFแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในปlถัดไป 
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พิจารณา มคอ.3 

 

จากตัวบ2งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู"สอนและระบวนการจัดการเรียนการสอน ชนิดของตัวบ2งชี้ 
กระบวนการ ด"านระบบการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
 
ตัวบ2งชี้ที่ 5.2.3 การวางระบบผู"สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
(ระบบการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่อนุมตัิ 

อนมุตัิ 

เริ�มต้น 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรกําหนดรายวิชาเพื�อจดัการเรียนการสอนที�บูรณาการฯให้สอดคล้องกบัแผน 

ประชมุระดมความคิดเหน็ 

ออกแบบ มคอ.3ที�มีการบูรณาการกบัการวจิยั การบริการวิชาการและการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

มีผลการปรับปรุงที�เห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

สิ �นสดุ 

 

ดําเนินการ 

ประเมินผลกระบวนการ 

ประชมุสรุปผลการประเมินกระบวนการ 

นําผลพิจารณาไปปรับปรุงแผน 

จดัตั �งคณะกรรมการแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบ 

มีแนวปฏิบตัิที�ดี 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.2.-1 สรุปวาระการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 1/2562 
5.2.-2 สรุปวาระการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 4/2562 
5.2.-3 หนังสือเชิญอาจารย=สอนในแต8ละรายวิชา 

5.2.-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปlการศึกษา 2562 
5.2.-5 ตารางเรียนปlการศึกษา 2562 http://soc.mcu.ac.th/?page_id=2587 
5.2.-6 มคอ. 3 http://econ.mcu.ac.th/ 
5.2.-7 มคอ. 5 http://econ.mcu.ac.th/ 
5.2.-8 สรุปโครงการปฏิบัติวิปTสสนากัมมัฎฐานประจําปlการศึกษา 2562 http://soc.mcu.ac.th/ 
5.2.-9 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ=เงินตรา ธนาคารแห8งประเทศไทย” 

http://econ.mcu.ac.th/ 

5.2.-10 สรุปโครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพัฒนาชนบท รุ8นที่ 17 http://econ.mcu.ac.th/ 
5.2-11 แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร= http://soc.mcu.ac.th/ 
5.2-12 สรุปโครงการออมสินยุวพัฒน=รักษ=ถ่ิน ภาควิชาเศรษฐศาสตร= ร8วมกับ ธนาคารออมสิน 2562 

http://econ.mcu.ac.th/ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู"เรียน 
ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรูFตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูFของนิสิต 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 

เกณฑ+การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มี ร ะ บ บ  มี

ก ล ไ ก ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 

- ไม8 มีการนํา
ระบบกลไก
การประเมิน
ผูF เ รียนไปสู8
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 

- มีการนําระบบ
ก ล ไ ก ก า ร
ประเมินผูFเรียน
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเ มิน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 

- ไ ม8 มี ก า ร
ปรับปรุง/พัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 
 

- มีระบบ มีกลไก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 

- มีการนําระบบ
ก ล ไ ก ก า ร
ประเมินผูFเรียน
ไปสู8การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบ วนกา ร
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูFเรียน 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบ วนกา ร
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผูF เ รียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผูFเรียน 

- มีการนําระบบกลไก
การประเมินผูFเรียน
ไ ป สู8 ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการการ
ประเมินผูFเรียน 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผูFเรียน
จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการการ
ป ร ะ เ มิ น ผูF เ รี ย น
เห็นชัดเป�นรูปธรรม 

- มี ร ะ บ บ  มี ก ล ไ ก ก า ร
ประเมินผูFเรียน 

- มีการนําระบบกลไกการ
ประเมินผูF เ รียนไปสู8การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินผูFเรียน 

- มีกา รปรับป รุ ง /พัฒนา
กระบวนการการประเมิน
ผูFเรียนจากผลการประเมิน 

- มี ผล จา กกา รป รับปรุ ง
กระบวนการการประเมิน
ผูFเรียนเห็นชัดเป�นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ระ จั กษ=
ยื น ยั น  แล ะกร รม ก า ร
ผูFตรวจประเมินสามารถใหF
เหตุผลอธิบายการเป�นแนว
ปฏิบัติที่ดีไดFชัดเจน 

 
การประเมินผลการเรียนรู"ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFทําการประเมินผลการเรียนรูF ตามมคอ.3 ในแต8ละ
รายวิชา โดยใชFแบบประเมินออนไลน=ของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึง
การประเมินออนไลน=จะบังคับใหFนิสิตประเมินอาจารย=ผูFสอนในแต8ละรายวิชา หากนิสิตท8านใดไม8ประเมินอาจารย=
ผูFสอน เกรดการศึกษาจะไม8ปรากฎ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูFเรียน ซ่ึงปรากฏในคู8มือ อาจารย=
และไดFแจFงใหFอาจารย=ทุกท8านทราบ พรFอมทั้งแจFงแนวปฏิบัติใน การประเมินผลการเรียนรูFตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย=  
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มีการนําระบบกลไกการประเมินผู"เรียนไปสู2การปฏิบัติ  อาจารย=ผูFสอนทําการศึกษาผลการเรียนรูFและ

การประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติของ รายวิชาที่รับผิดชอบ ที่กําหนดใน มคอ.2 
นําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ของภาคเรียนที่ผ8านมา มาทําการวิเคราะห=หาแนวทางการวัด 
และประเมินผลการเรียนรูFตาม TQF ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย8างเหมาะสม เพื่อนําไปจัดทํา มคอ. 3 เม่ือสิ้นสุดแต8
ละภาคเรียน  

 

มีการประเมินกระบวนการ อาจารย=ผูFสอนรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) โดยนําเสนอ
รายละเอียดของประสิทธิผลของ การวัดผลการเรียนรูFและผลการศึกษาในแต8ละรายวิชา พรFอมท้ังวิเคราะห= ผลการ
ประเมินการเรียนรูFของนิสิต ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง ในรายวิชาที่มีการผลการเรียนผิดปกติ 

 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูFในภาคเรียนถัดไปทุกรายวิชา โดย
เสนอต8อหลักสูตรเพื่อรวบรวมไวFเป�นขFอมูลในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะกรรมการ
หลักสูตรนําผลการศึกษา(ค8าระดับคะแนน) ของทุกรายวิชามาร8วมกันพิจารณา และตรวจสอบรายงาน มคอ. 5 
เพื่อเป�นการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูFของนิสิต หากกรณีท่ีผล การศึกษา (ค8าระดับคะแนน) มีความ
ผิดปกติ มีการกําหนดใหFอาจารย= ผูFสอนบันทึกรายงานเหตุผลนําเสนอเพื่อพิจารณา เม่ือสิ้นสุดปlการศึกษา อาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFร8วมกันประชุมเพื่อร8วมกันทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

 

มีผลจากการปรับปรุง ในปlการศึกษา 2562 อาจารย=ผูFรับผิดชอบรายวิชา ไดFมีการออกแบบวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูFตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติตามท่ีระบุไวFใน มคอ. 2 ครบทุก
รายวิชา โดยมีการนําผลจากการประเมินในปlการศึกษา 2561 มาประกอบการพิจารณาในการออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรูF เพื่อใหFสอดคลFองกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของแต8ละรายวิชา โดยมีการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูFที่หลากหลาย เพื่อใหFไดFผลการเรียนรูFตามกรอบมาตรฐานที่ระบุไวF เช8น 
การทํากิจกรรมกลุ8ม การเขFาเรียนตรงต8อเวลา ความมีระเบียบวินัย การใชFทักษะในการคิดวิเคราะห= โดยใชFวิธี
ประเมินผ8านทางการสังเกตของอาจารย=ผูFสอนการทําแบบทดสอบ การแสดงออกของนิสิต การส8งชิ้นงาน การ
ทํางานร8วมกันของนิสิต เป�นตFน 

 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFทําการประเมินผลการเรียนรูF ตามมคอ.3 ในแต8ละ
รายวิชา โดยใชFแบบประเมินออนไลน=ของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึง
การประเมินออนไลน=จะบังคับใหFนิสิตประเมินอาจารย=ผูFสอนในแต8ละรายวิชา หากนิสิตท8านใดไม8ประเมินอาจารย=
ผูFสอน เกรดการศึกษาจะไม8ปรากฎ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผูFเรียน ซ่ึงปรากฏในคู8มืออาจารย=และ
ไดFแจFงใหFอาจารย=ทุกท8านทราบ พรFอมทั้งแจFงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรูFตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย= นิสิตจะเขFาไปประเมินทุก
รูป/คน เป�นแนวทางที่บ8งบอกว8ามีการพัฒนาอย8างเห็นไดFชัด 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู"เรียน ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู"ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติสามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
ตัวบ2งชี้ที่ 5.3.1 การประเมินผู"เรียน (ระบบการประเมินผลการเรียนรู"ตามกรอบ TQF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ�มต้น 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรประชมุกําหนดกระบวน 

การประเมินผลการเรียนร็ตาม กรอบ TQF 

กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนร็ตามกรอบ TQF ในรายละเอียดของวิชา 

(มคอ.3) 

แจ้งเกณฑ์การประเมินผล/วิธีการ/เครื�องมือ/เกณฑ์การให้เกรด ให้นิสติรับรู้ร่วมกนัและ

ให้นิสติแสดงความคิดเห็ฯร่วมกันในรายละเอยีดของวิชา (มคอ.3) 

นําเกณฑ์ประเมินไปใช้ประเมินนิสติตามรายวิชาที�เปิดสอน 

รายงานผลคะแนนและเกรดตอ่คณะกรรมการประจําหลกัสตูรก่อนแจ้งให้นิสิตทราบ 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรทบทวนเกณฑ์การประกเมานผลการเรียนร้ตามกรอบ 

TQF ของนิสิตให้เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การ

แจ้งคะแนนเกรดให้นิสริรับรู้ผลการประเมินอย่างชดัเจน 

นําผลการประเมินมาวเิคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงพฒันาเครื�องมือที�ใช้ใน
การประเมินคณุภาพของนิสิตให้มีคณุภาพ 

รายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามรายละเอียดวิชาใน มคอ.5ตอ่อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

ประเมินกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

ปรับปรุงกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

แนวปฏิบตัิที�ดีกระบวนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

สิ �นสดุ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู"ของนิสิต 

มีระบบ มีกลไก หลักสูตรมีคําส่ังแต8งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ โดยกําหนด 25 เปอร=เซ็นของการสอบ 
และผลการทวนสอบ นําไปสูการปรับปรุง โดเมน (ท้ัง 5 ดFาน) มีการประเมินขFอสอบโดยแต8งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบขFอสอบว8าสอดคลFองกับคําอธิบายในแต8ละรายวิชานั้น ๆ การสอบวัดผลการเรียนรูF ใชFเกณฑ=การวัด
ประเมินการเรียนรูFนิสิตของมหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตัดสินผลการสอบใชFเกณฑ=การตัดเกรดของ
มหาวิทยาลัย 

 
มีการนําระบบกลไกการประเมินผู"เรียนไปสู2การปฏิบัติ การกําหนดปฏิทินการศึกษา โดยกําหนดช8วงเวลา

ในการ ส8ง มคอ.3 และ มคอ.5 ใหFเป�นไปตามเกณฑ=มาตรฐาน ฯ ซ่ึง คณะกรรมการหลักสูตรไดFแจFงใหFอาจารย=
ผูFสอนทราบ พรFอมท้ังกํากับดูแลการส8ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ใหFเป�นไปตามเวลาท่ีกําหนด เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนการสอน อาจารย=ทุกท8านตFองจัดทํา มคอ.5 พรFอมท้ังวิเคราะห=ผลการประเมินการเรียนรูFของนิสิต ตลอดจน
หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรูFในภาคเรียนถัดไปทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร8วมกันพิจารณาผลการศึกษาและผลการประเมินการเรียนรูFของนิสิตเพื่อตรวจสอบความถูกตFองของการ
ใหFคะแนน การตัดเกรด รวมทั้งทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการเสนอแนะ
ขFอคิดเห็นเพื่อใชFในการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนรูFของนิสิตเพื่อใชFในการปรับปรุงในปlถัดไป นําผลการ
เรียนของนิสิตเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เพื่ออนุมัติผลการศึกษาประจําแต8ละภาคเรียน 

 

มีการประเมินกระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในปlการศึกษา 2562 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเป�นผูFดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการดําเนินการสุ8มทวนสอบผลสัมฤทธิ์/มาตรฐานการเรียนรูF ซ่ึงจากการทวนสอบ 
พบว8า มีการดําเนินการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สอดคลFองกับแผนการประเมินผลการเรียนรูF แต8บาง
รายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงการจัดวิธีการสอนต8างจากท่ีระบุใน มคอ.3 บางส8วน เช8น อาจารย=ผูFสอนไม8ไดF
มอบหมายใหFนิสิตใชFเทคโนโลยีหรือการสืบคFนขFอมูลผ8านอินเตอร=เน็ตเพื่อทํางานมาส8ง ตามท่ีระบุไวFใน มคอ. 3 แต8
อาจารย=ผูFสอน มีการแนะนําเว็บไซต=ที่ช8วยในการสืบคFนขFอมูลใหFนิสิตเพื่อใชFในการศึกษาดFวยตนเอง และใหFทํา
ชิ้นงานส8งเป�นงานรายบุคคล เป�นตFน โดยคณะกรรมการไดFมีขFอแนะนําในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนใหFแก8
อาจารย=ผูFสอน เพื่อใชFในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหFมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ อาจารย=ผูFสอนมอบหมายใหFนิสิตใชFเทคโนโลยีหรือการ สืบคFนขFอมูล
ผ8านอินเตอร=เน็ตเพื่อทํางานมาส8ง ตามที่ระบุไวFใน มคอ. 3 แนะนําเว็บไซต=ที่ช8วยในการสืบคFนขFอมูลใหFนิสิตเพื่อใชF
ในการศึกษาดFวยตนเอง และใหFทําชิ้นงานส8งเป�นงาน รายบุคคล เป�นตFน โดยคณะกรรมการไดFมีขFอแนะนําในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหFแก8อาจารย=ผูFสอน เพื่อใชFในการปรับปรุงการจัดการ เรียนการสอนใหFมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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มีผลจากการปรับปรุง โดยกําหนดช8วงเวลาในการส8ง มคอ.3 และ มคอ.5 ใหFเป�นไปตามเกณฑ=มาตรฐาน 
ฯ และแจFงบุคลากรทราบในการประชุม คณะกรรมการหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรไดFดําเนินการตามนโยบายของฝwาย
วิชาการ และมีการกํากับ ติดตาม ดFวยการแจFงระยะเวลาการดําเนินการ ดังกล8าวใหFอาจารย=ทุกท8านทราบและ
ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรอย8างต8อเน่ือง ดังนี้ (1) อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ไดFแจFง
ขFอกําหนด และ ระยะเวลาของการจัดทําและจัดส8ง มคอ.3 ประจําภาคเรียน ที่ 1/2562 และภาคเรียนท่ี 2/2562
อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ไดFแจFงขFอกําหนดและระยะเวลาของการจัดทําและจัดส8ง มคอ.5 ประจําภาคศึกษา 
หลังจากรวบรวมผลประเมินการศึกษาเรียบรFอยแลFว คณะกรรมการหลักสูตรไดFร8วมกันพิจารณาผลการศึกษาของ
นิสิต พบว8า มีผลความผิดปกติของการกําหนดค8าระดับคะแนน จึงใหFอาจารย= ทบทวนความถูกตFอง และจากการ
สอบสอบถามสาเหตุเพื่อใหFสามารถ ประเมินไดFอย8างถูกตFองในปlการศึกษาถัดไป 

 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี มีการประเมินขFอสอบโดยแต8งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขFอสอบว8าสอดคลFอง

กับคําอธิบายในแต8ละรายวิชาน้ัน ๆ การสอบวัดผลการเรียนรูF ใชFเกณฑ=การวัดประเมินการเรียนรูFนิสิตของ
มหาวิทยาลัย ผลสอบ พิจารณาโดยการตัดสินผลการสอบใชFเกณฑ=การตัดเกรดของมหาวิทยาลัยมีแนวโนFมท่ีดีอย8าง
เห็นไดFชัด 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู"เรียน ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการ ด"านการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู"ของนิสิต สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

เริ�มต้น 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรประชมุเพื�อวางแผน/กําหนดกิจกรรมดําเนินงานในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ศึกษาเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

สร้างแบบประเมินเพื�อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ดําเนินการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

ตรวจติดตามผลการดําเนิน 

สง่รายงานประเมินผลต่อหน่วยงานที�รับผิดชอบ 

ประเมินกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากผลการ
ประเมินกระวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขที�เป็นรูปธรรม 

แนวปฏิบตัิที�ดี 

สิ �นสดุ 

ตัวบ2งชี้ที่ 5.3.2 การประเมินผู"เรียน (ระบบการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูFของนิสิต) 

นําเสนอผลการประเมนิต่อที�ประชมุคณะกรรมการประจําหลกัสตูร 
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การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5) 
มีระบบ มีกลไก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินหลักสูตร (มคอ. 5) โดยดําเนินการกําหนดใหFส8ง มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังปgดภาคการศึกษา มีการ
ประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย=ที่สอนทุกรูป/คน อย8างนFอยไม8ต่ํากว8า 5 ครั้งต8อภาคการศึกษา 
และมีแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

มีการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ=และข้ันตอนในการประเมินผูFเรียน โดยกําหนดผูFประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือที่ใชFในการประเมิน จากการมีส8วนร8วมของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร และ มีการกํากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลการเรียนรูF ตามมาตรฐานผลการเรียนรูF และประเมินหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.5 

 
มีการนําระบบกลไกการประเมินผู"เรียนไปสู2การปฏิบัติ มีการดําเนินงานตามหลักเกณฑ=และข้ันตอนใน

การประเมินผูFเรียน เช8น แต8งตั้งคําส่ังผูFประเมิน ดําเนินการทวนสอบโดยวิธีการต8าง ๆ รายงานผลการทวนสอบ ใน
ปlการศึกษาท่ีรับประเมินมีการรายงานผลตาม มคอ.5  เป�นตFน 

 

มีการประเมินกระบวนการ มีการประชุม ทบทวน ติดตาม หรือประเมินกระบวนการโดยใชFเคร่ืองมือที่
สามารถบ8งบอกถึงผลผลิตหรือผลลัพธ=ที่เกิดข้ึนเป�นไปตามเป�าหมาย ดําเนินการประเมินออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหFทันสมัยตามความกFาวหนFาในศาสตร=สาขานั้น ๆ การกําหนด
ผูFสอน การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูF (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอนโดยใหFมีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีการรายงานผล 
การประเมินกระบวนการท่ีแสดงถึงจุดเด8น จุดท่ีตFองพัฒนา และแนวทางในการ แกFไขปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงอยู8ใน
รายงานการประชุม ทบทวน ติดตาม หรือ รายงานผลการประเมินใหFชัดเจน 

 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ มีการนําผลจากรายงานผลการประเมินกระบวนการท่ีอาจระบุอยู8ใน
รายงานการ ประชุมทบทวน  ติดตามหรือรายงานผลการประเมิน  ไปดําเนินการปรับปรุง กระบวนการการ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พิจารณาเอกสารดําเนินงานที่แสดงใหFเห็นว8ามีการเสริมจุดเด8นหรือมีการแกFไข 
ปรับปรุงจุดท่ีตFองพัฒนาหรือปTญหาอุปสรรคท่ีผ8านมา และผลท่ีเกิดข้ึนจากการ  

 
มีผลจากการปรับปรุง จากรายงานผลการปรับปรุงจากผลการประเมิน และผลท่ีเกิดข้ึนเป�นผล การ

ดําเนินงานที่ดีข้ึน พัฒนาข้ึน มีแนวโนFมที่ดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  มีวิธีปฏิบัติ หรือ ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหFสถาบันประสบความสําเร็จหรือ สู8ความ

เป�นเลิศตามเป�าหมาย เป�นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ โดยการร8วมมือระหว8างหลักสูตร กับธนาคาร
ออมสิน และวิสาหกิจชุมชน สรFางคน สรFางงาน สรFางรายไดFใหFกับชุมชน อย8างเห็นไดFชัด  
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จากตัวบ2งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู"เรียน ชนิดของตัวบ2งชี้ กระบวนการ ด"านระบบการกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 

ตัวบ2งชี้ที่ 5.3.3 การประเมินผู"เรียน (ระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร มคอ.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เริ�มต้น 

ผู้สอนจดัทํา มคอ.5 ตามแบบฟอร์ม 

แต่งตั �งคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิF 

จดัทําสรุปผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และนําเข้าสูร่ะบบจดัเก็บข้อมลูของ
สว่นงาน 

ประเมินกระบวนการกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร 

ปรับปรุง/พฒันากระบวนการกํากับการประเมนการจดัการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสตูร 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

มีแนวปฏิบตัิที�ดี  

สิ �นสดุ 

นําเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร
ตรวจสอบการวดัผลและเปรียบเทียบการสอน

ตาม มคอ.3 

คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิF พิจารณา
เอกสาร 

ไมผ่่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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รายการหลักฐานอ"างอิง 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

5.3.-1 แบบประเมินการสอนอาจารย=ผูFสอน 
5.3.-2 มคอ. 3 http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3.-3 สรุปการประชุมอาจารย=ผูFรับผดิชอบหลักสูตร คร้ังท่ี 1-4 

5.3.-4 คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 
5.3.-5 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปlการศึกษา 2562 ภาค

เรียนท่ี 1 http://reg.mcu.ac.th/ 
5.3.-6 คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต8งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี (ส8วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปlการศึกษา 2562 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-7 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปlการศึกษาท่ี 1 ปl
การศึกษา 2562 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-8 ต า ร า ง ส อ บ  ป ร ะ จํ า ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ภ า ค เ รี ย น ที่  1  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
http://soc.mcu.ac.th/?page_id=2587 

5.3.-9 เอกสารประกอบการประชุม สอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปlการศึกษา 2562 ภาค
เรียนท่ี 2 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-10 คําสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต8งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี (ส8วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ 2 ปlการศึกษา 2562 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง กําหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจําปlการศึกษาท่ี 2 ปl
การศึกษา 2562 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-12 ต า ร า ง ส อ บ  ป ร ะ จํ า ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ภ า ค เ รี ย น ที่  2  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-13 คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขFอสอบประจําภาคการศึกษา 1/ 2562 
และ 2/2562 http://reg.mcu.ac.th/ 

5.3.-14 มคอ. 5 http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3.-15 รายงานผลการทวนสอบประจําปlการศึกษา 2562  

 
การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 
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ตัวบ2งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ 
ชนิดของตัวบ2งชี้  ผลลัพธ+ 
ผลการดําเนินงาน 

1) ผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ผลการดําเนินงานใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ดัชนีบ2งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปcนไปตามเกณฑ+ 

ผ2าน ไม2ผ2าน 

1 อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอย8างนFอย
รFอยละ 80 มีส8วนร8วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร จํานวน 8 คร้ัง 
โ ด ยก า ร มี ส8 ว น ร8 ว มข องอ า จ า ร ย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรประจําหลักสูตร
มากกว8ารFอยละ 80 

 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลFองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห8งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถFามี) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดF
จัดทํา มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยความ
เ ห็นชอบหลักสูตรจากสํ านั กง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดF
เปgดสอนตามประกาศมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 21 กันยายน 2561 

  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ=ภาคสนาม 
(ถFามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย8างนFอยก8อนการเปgดสอนในแต8ละภาค
การศึกษาใหFครบทุกวิชา 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFจัดทํา มคอ. 3 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปgด
สอน 

  

4 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ=ภาคสนาม (ถFามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปgดสอนใหF
ครบทุกรายวิชา 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFจัดทํา มคอ. 5 
ของหลักสูตรครบทุกรายวิชาที่ เปgด
สอน 

  

5 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปlการศึกษา 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
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ลําดับ 
ดัชนีบ2งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปcนไปตามเกณฑ+ 

ผ2าน ไม2ผ2าน 

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปlการศึกษา 

6 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูFท่ีกําหนดใน มคอ 
3 และ มคอ 4 (ถFามี) อย8างนFอยรFอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปgดสอนในแต8ละปl
การศึกษา 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFมีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูFที่ กําหนดใน มคอ. 3 
จํ า น ว น  ต า มห ลั ก เ ก ณฑ= ใ น ก า ร
ประเมินผลนิสิต ใน มคอ. 2 หมวดท่ี 5 
จํานวน 20 ของรายวิชาที่เปgดสอนใน
แต8ละปlการศึกษา  คิดเป�นรFอยละ  
32.25  

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ=การสอน หรือการ
ประ เ มินผลการเ รียน รูF  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 
7 ปlที่แลFว 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFมีการประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ในปlการศึกษา 
2562 เพื่อนํามาใชFในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรูF ในปl
การศึกษาถัดไป โดยใหFทุกรายวิชาระบุ
การปรับปรุงใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่
เปgดในปlการศึกษา 2562 

  

8  อาจารย= ใหม8 (ถFา มี)  ทุกคนไดF รับการ
ปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดFานการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม8มีอาจารย=ใหม8 N/A - 

9 อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดFรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย8างนFอยปlละครั้ง 

ปl ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62 อ า จ า ร ย=
ผูF รั บ ผิ ด ช อบ หลั ก สู ต ร ไ ดF รั บ ก า ร
ฝ�กอบรมในการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

  

10  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถFามี) ไดFรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม8นFอยกว8ารFอยละ 50 ต8อปl 

หลักสูตรไม8มีบุคลากรสายสนบัสนุน N/A - 
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ลําดับ 
ดัชนีบ2งช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปcนไปตามเกณฑ+ 

ผ2าน ไม2ผ2าน 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปlสุดทFาย/
บัณฑิตใหม8  ที่ มีต8อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม8นFอยกว8า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

หลักสูตรไดFมีการประเมินระดับความ
พึงพอใจของนิสิตปlสุดทFาย/บัณฑิตใหม8 
ที่มีต8อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม8นFอย
กว8า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 - 

12 ระดับความพึงพอใจของผูFใชFบัณฑิตที่มี
ต8อบัณฑิตใหม8 เฉลี่ยไม8นFอยกว8า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

หลักสูตรไดFมีการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผูFใชFบัณฑิตที่มีต8อบัณฑิต
ใหม8 เฉลี่ยไม8นFอยกว8า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5 

 - 

รวมตัวบ2งชี้ในป8การศึกษาที่รับประเมิน 10 

จํานวนตัวบ2งชี้ที่ดําเนินการเปcนไปตามเกณฑ+ระดับผ2าน 10 

ร"อยละของตัวบ2งชี้ทั้งหมดในป8น้ีที่เปcนไปตามเกณฑ+ระดับผ2าน 100 

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.2 
  1. ค8ารFอยละ 100 = 5  คะแนน 
  2. ค8ารFอยละ 80 = 1 คะแนน 
  3. ค8ารFอยละไม8เกิน 80 = 0 คะแนน 
  4. ค8ารFอยละท่ีมากกว8ารFอยละ 80 และไม8เกินรFอยละ 100 ใหFใชFสูตรคํานวณหาค8าคะแนน 

5 

 

รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
5.4-1 สรุปรายงานการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 คร้ัง 
5.4-2 มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ. http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัย เ ร่ือง อนุ มัติ เปgดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3-4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปgดสอน ปlการศึกษา 2562 (จํานวน 

62 วิชา) http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3-5 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชาที่เปgดสอน ปlการศึกษา 2562 (จํานวน 

62 วิชา) http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3-6 สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูF 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต http://econ.mcu.ac.th/ 
5.3-7 รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชพีของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 

http://econ.mcu.ac.th/ 
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การประเมินตนเอง 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
รFอยละ 100 100 5 บรรลุ 

 

 
วิเคราะห+จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค+ประกอบที่ 5 

จุดเด2นและแนวทางเสริม 
- มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ มีแผนการดําเนินงานและ

โครงการเพื่อใหFหลักสูตรเป�นไปตามมาตรฐาน TQF โดยมีอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเป�นกลไกควบคุม 
กํากับการดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอย8างต8อเนื่อง 

- หลักสูตรมีรายวิชาท่ีหลากหลายและทันสมัยที่สนองความตFองการของนิสิตและเป�นท่ีตFองการของผูFใชF
บัณฑิต และผูFประกอบการในตลาดแรงงาน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชFในการวิเคราะห= พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และส8งเสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหFเป�นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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องค+ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 
 

ตัวบ2งชี้ที่ 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู" 
ชนิดของตัวบ2งชี้  กระบวนการ 
ประเด็นที่ต"องรายงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ=/สถาบัน โดยมีส8วนร8วมของอาจารย=
ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหFมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีเพียงพอและเหมาะสมต8อการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย=ต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF 
 
เกณฑ+การประเมิน  
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มี ร ะ บ บ  มี

ก ล ไ ก
เ ก่ียวกับสิ่ ง
ส นั บ ส นุ น
การเรียนรูF 

- ไม8 มีการนํา
ระบบกลไก
เ ก่ียวกับสิ่ ง
ส นั บ ส นุ น
การ เ รียน รูF
ไ ป สู8 ก า ร
ป ฎิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
สนั บส นุนก า ร
เรียนรูF 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนั บส นุนก า ร
เรียนรูF ไปสู8การ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเ มิน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
สนั บส นุนก า ร
เรียนรูF 

- ไ ม8 มี ก า ร
ปรับปรุง/พัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
สนั บส นุนก า ร
เรียนรูF 

- มีระบบ มีกลไก
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรูF 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรูF ไปสู8การ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี การประ เ มิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรูF 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เ รี ยนรูF จ ากผ ล
การประเมิน 

- มี ร ะ บ บ  มี ก ล ไ ก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูF 

- มีการนําระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูF ไปสู8การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการเกี่ยวกับ
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรูF 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การ เ รียนรูF จ ากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเกี่ยวกับ
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรี ยน รูF เ ห็น ชัด เป�น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูF 

- มีการนําระบบกลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูFไปสู8
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
เกี่ ยวกับสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรูF 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า
กระบวนการเกี่ ย วกับสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูFจากผล
การประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการเกี่ ย วกับสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูFเห็นชัด
เป�นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ=ยืนยัน 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผูF ต ร ว จ
ประเมินสามารถใหFเหตุผล
อธิบายการเป�นแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดFชัดเจน 
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ระบบการดําเนินงานของภาควิชา โดยมีส2วนร2วมของอาจารย+ประจําหลักสูตรเพื่อให"มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 
มีระบบกลไก การดําเนินงานของภาควิชาโดยการมีส8วนร8วมของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหFมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูF โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย=ประจําชั้นและอาจารย=ผูFสอนปฏิบัติการ
สํารวจความพรFอมใชFของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFประจําหFองเรียนและหFองปฏิบัติการ สํารวจความตFองการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูF นําเขFาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนํา
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต อาจารย=และบุคลากร มาใชFเป�นขFอมูลร8วมในการพิจารณา
และเสนอไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรในแต8ละปlทั้งแหล8งงบประมาณแผ8นดินและเงินรายไดF และ
กํากับติดตามการดําเนินงาน  

 
มีการนําระบบ กลไกไปสู2การปฏิบัติ ดําเนินการเตรียมความพรFอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตซ่ึงประกอบไปดFวย หFองเรียน, หFองปฏิบัติการโดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
หFองปฏิบัติการ กลาง, หFองสมุด และอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ=/การใหFบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สาธารณูปโภค/อาคารสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงมีการบริหารจัดการดFานการจัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนรูF 

 

มีการประเมินกระบวนการ ประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย=ที่เก่ียวขFองประเมินกระบวนการดFวยวิธีการวิเคราะห= และประเมิน ผลการประเมินพบปTญหา/ขFอจํากัด
คือ 1) การดําเนินการเพื่อใหFมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFมีความล8าชFามากในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจFางของวิทยาลัย
ฯ 2) ยังไม8มีระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF ที่ประชุมจึงมีมติใหFเสนอกลุ8มงานอํานวยการใหFปรับปรุง
ระบบการจัดซ้ือจัดจFาง และกําหนดข้ันตอนการทํางานใหFชัดเจน เพื่อใหFหลักสูตรปฏิบัติตามไดF และเพิ่มข้ันตอน
จัดทําแผนดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF  

 
มีการปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการ ดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไก โดยปรับระบบกลไกใหFมีความ

ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงข้ันตอนที่เพิ่มข้ึนมาคือการสํารวจความพรFอมใชFของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF อาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรมอบหมายอาจารย=ประจําช้ันและอาจารย=ผูFสอนปฏิบัติการสํารวจความพรFอมใชFของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูFประจําหFองเรียนและหFองปฏิบัติการ  ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFที่ไม8เพียงพอ และซ8อมแซมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูFท่ีชํารุด ผลจากการปรับปรุงพบว8ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตามความตFองการและมีความพรFอม
ใชF มีผลประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของนิสิต อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอยู8ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงดีข้ึนกว8าปlการศึกษาท่ีแลFว ซ่ึงมีผลประเมินความพึง
พอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของนิสิต อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.56  จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตลอดถึงพัฒนาจัดหาหFองประชุมเพื่อใหFนิสิตไดFทํารายงาน ประชุม และพบปะพูดคุยกับ
คณาจารย=ในเวลาว8าง 

 
มีผลจากการหรับกรุงกระบวนการเปcนรูปธรรม คณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ

ส8งเสริมและสนับสนุนใหF นิสิตสามารถเรียนรูFไดFอย8างมีประสิทธิภาพ หFองสมุดประจําคณะฯ ซ่ึงใหFบริการในดFาน
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การสืบคFนขFอมูลเพื่อใชFประกอบการเรียนการ สอน และการดําเนินการดFานวิจัย ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ=วารสารวิจัยต8าง ๆ รวมถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส=ผ8านระบบอินเตอร=เน็ตภายในคณะฯอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ=/
การใหFบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ มีการจัดสรรเพื่อใหFเพียงพอและ
เหมาะสมต8อการจัดการเรียนการสอน จัดหFองประชุมประจําภาควิชาใหFกับนิสิต 

 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หลังจากที่คณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตลอดปlการศึกษาแลFว นิสิต 

คณาจารย=ตลอดจน บุคลากรผูFที่มีส8วนเก่ียวขFองกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูF และระบบบริการการศึกษา โดยในปlการศึกษา 2562 นิสิต อาจารย= รวมถึง บุคลากรไดFทํา
การประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีคณะฯ ไดFส8งเสริมและสนับสนุนใหFเกิดการเรียนรูF อย8างมี
ประสิทธิภาพผ8าน การประเมินความพึงพอใจดFานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินงานของหลักสูตรของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 จากจํานวนอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ ท้ังหมด 5 คน มีผูFตอบแบบประเมินจํานวน 5 คน คิดเป�นรFอย 
ละ 100 ของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFรับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การดําเนินงานของหลักสูตรอยู8ในระดับดีมาก 

 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู"ที่เพียงพอและเหมาะสมต2อการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบกลไก หลักสูตรฯ ไดFมีการจัดทําระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อใหF
ผูFรับบริการ และผูFปฏิบัติรับทราบระบบการด เนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF เพื่อใหFเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินการดFาน การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFไดFอย8างเพียงพอและเหมาะสมแก8ผูFรับบริการและเพื่อใหFเกิด
แนวปฏิบัติที่ดีใน กระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF  

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรูF เป�นปTจจัยที่สําคัญประการหน่ึง ท่ีเป�นส8วน 
สนับสนุนและส8งเสริมใหFนิสิตสามารถเรียนรูFไดFอย8างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF ประกอบไปดFวย 
หFองเรียน หFองปฏิบัติการ อุปกรณ=การเรียนการสอน หFองสมุด คอมพิวเตอร= wifi ตลอดจนการใหFบริการ
สาธารณูปโภคต8าง ๆ เป�นตFน การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF จึงเป�นเครื่องมือท่ีจะช8วยใหFการดําเนินการดFาน
การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF เป�นไปอย8างมีประสิทธิภาพ ส8งเสริมใหFการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล
แก8 นิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรูFที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ และนําผลการ
ติดตามการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย=ต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFมา  ปรับปรุง เพื่อพัฒนา 
กระบวนการใหFมีประสิทธิภาพและสนองความตFองการของผูFใชFบริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีต8อไป  

 
 มีการนําระบบ กลไกไปสู2การปฏิบัติ  หลักสูตรฯ ไดFดําเนินการจัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนรูF ภายใตFการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ ประจําคณะ โดยมีประธานอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอาจารย=ผูFรับผิดชอบ
หลักสูตรร8วมเป�นกรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการส่ิงสนับสนุน การเรียนรูF ซ่ึงในปlการศึกษา 2562 ไดFมี
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน โดยนําผลการ
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ประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน จากนิสิต และจากการสํารวจความตFองการวัสดุ/อุปกรณ= ของอาจารย=และ
บุคลากร มาใชFในการพิจารณา โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ ประกอบดFวย หFองเรียน 
หFองปฏิบัติการ หFองสมุดประจําคณะฯ รวมถึงอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ=/การใหFบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ
สาธารณูปโภค/อาคารสถานท่ี ฯลฯ ซ่ึงในการบริหารจัดการดFานการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีการ
ดําเนินการโดยแยกสิ่งสนับสนุน การเรียนรูFออกเป�น 4 กลุ8มใหญ8 ๆ ดังนี้  
  1. ห"องเรียน งานบริการการศึกษาฯ ร8วมกับคณะกรรมการหลักสูตรจัดสรรหFองเรียนภายในคณะ
เพื่อ รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปgดสอน ในกรณีท่ีหFองเรียนของคณะมีจํานวนไม8เพียงพอต8อจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียน และไม8รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปgดสอน หลักสูตรฯ ประสานงานไปยังคณะฯ/ หน8วยงานอ่ืน ๆ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห=ใชFหFองเรียนเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีหลักสูตรฯ เปgดสอน  
  โดยในปlการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไดFดําเนินการ ประสานงานไปยังศูนย=เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ
ความอนุเคราะห=ใชFหFองคอมพิวเตอร= สําหรับ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร= 
รายวิชาการศึกษาอิสระทางดFานเศรษฐศาสตร= รายวิชาสถิติเบื้องตFนเพื่อการวิจัย โดยมีผูFช8วยศาสตราจารย= ดร.เดช 
ชูจันอัด เป�นอาจารย=ประจําวิชา เพื่อใชFเป�นสถานที่ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการของรายวิชา 

 2. ห"องปฏิบัติการ มีกระบวนการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร
ร8วมเป�นคณะกรรมการหFองปฏิบัติการกลาง เพื่อประชุมวางแผน เตรียมความพรFอมในการจัดสรรอุปกรณ=สําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน พรFอมกับการประเมินความตFองการและ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในการใชFอุปกรณ=
สนับสนุนการเรียนการสอนต8าง ๆ โดยในการเตรียมความพรFอมของวัสดุอุปกรณ= ในหFองปฏิบัติการ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในปlการศึกษา 2561 ดําเนินการโดยคณะกรรมการหFองปฏิบัติการกลาง ไดFมีการสํารวจความ
ตFองการของเครื่องมือ เพื่อทบทวนขFอมูลประกอบการจัดทําแผนความตFองการงบลงทุน ในการประชุม
คณะกรรมการหFองปฏิบัติการกลาง  

 3. ห"องสมุดประจําคณะฯ มีการใหFบริการหนังสือ ตํารา เอกสารสื่อสิ่งพิมพ= วารสารวิชาการ รวมถึง
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหนังสือ สื่อส่ิงพิมพ=ต8าง ๆ ที่ใหFบริการภายในหFองสมุด จะไดFจากการไดFรับ 
ความอนุเคราะห=จากหน8วยงานต8าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูFรับผิดชอบหFองสมุดสํารวจความตFองการ
ของ ผูFใชFบริการ และดําเนินการจัดซ้ือตามข้ันตอน โดยยึดระบบและกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูFของ คณะฯ เป�นแนวทางในการปฏิบัติ โดยในปlการศึกษา 2561 หนังสือ วารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ=
ต8าง ๆ ภายในหFองสมุด ยังมีจํานวน ที่เพียงพอต8อความตFองการ ทางผูFรับผิดชอบจึงยังไม8มีการดําเนินการจัดซ้ือ
เพิ่มเติม และมีผูFบริจาคเป�นจํานวนมาก แต8คณะฯ ไดFจัดกิจกรรมจัดตั้ง หน8วยเรียนรูFการสืบคFนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรหFองสมุด ภายใตFโครงการพัฒนาหFองสมุดและระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อพัฒนาองค=กร ใหF
มีกระบวนการบริหารจัดการใหFมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการพัฒนาระบบการใหFบริการหFองสมุดเพื่อสรFาง
แหล8ง ความรูFเฉพาะดFานที่สามารถพัฒนาศักยภาพนิสิตมากยิ่งข้ึน และเพื่ออํานวยความสะดวกต8อการสืบคFนขFอมูล 
ทรัพยากรหFองสมุดแก8นิสิตหรือบุคลากรต8างสังกัดคณะหรือบุคคลภายนอกไดF และยังเป�นการมุ8งหวังสรFางแรง 
สรFางสรรค=ในการพัฒนาสื่อประเภทต8าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต8อความตFองการของผูFใชFงานอย8างตรงประเด็นและ 
เป�นประโยชน=  
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 4. อุปกรณ+โสตทัศนูปกรณ+/การให"บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร 
สถานที่ ฯลฯ ในป8การศึกษา 2560 หลักสูตรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร= สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร= ระดับ XGA ขนาดไม8นFอยกว8า 2500 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง  
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม8นFอยกว8า 25000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง  ชุดเครื่องเสียงในหFองปฏิบัติการ
พรFอมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  เคร่ืองคอมพิวเตอร=โนFตบุ�ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด เครื่องปริ้นเตอร=
จํานวน 3 เคร่ือง เพื่อรองรับการทํารายงานและสืบคFนควFาสําหรับนิสิตของหลักสูตร 

 

มีการประเมินกระบวนการ  ประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีอาจารย=ประจําและอาจารย=ที่
เก่ียวขFองประเมินกระบวนการดFวยการวิเคราะห= และประเมิน ผลการประเมินพบปTญหา/ขFอจํากัด คือ การ
ตรวจสอบจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFดําเนินการยาก ท่ีประชุมจึงมีมติใหFเพิ่มข้ันตอน “คํานวณความตFองการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูFประจําปlการศึกษา” โดยคํานวณจากจํานวนนิสิตใหม8 นิสิตท่ีมีอยู8เดิม และรายวิชาท่ีเปgดสอน  

 
 มีการปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย=ที่เก่ียวขFองดําเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ซ่ึงพบปTญหา/ขFอจํากัด คือ ระบบและกลไกยังไม8ชัดเจนโดยใหFปรับระบบกลไกใหFมีความ
ชัดเจนมากข้ึน กําหนดเกณฑ=จํานวนสิ่งสนับสนุนจากการพิจารณาโดยที่ประชุม เป�นการกําหนดเกณฑ=จํานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูFโดยอFางอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชF
ประโยชน=อาคารของมหาวิทยาลัย จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFทุกขFอเป�นไปตามเกณฑ= และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของนิสิสต อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอยู8ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 และมีการปรุงปรุง/พัฒนากระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  1. งานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต ดําเนินการสํารวจรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปgดสอน จํานวน
นิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชาน้ัน ๆ และจํานวนหFองเรียนภายในคณะฯ เพื่อจัดสรรหFองเรียนใหFมี ความเหมาะสม
กับจํานวนนิสิสตท่ีลงทะเบียนและรายวิชาท่ีเปgดสอน  

  2. ในกรณีที่หFองเรียนของภาควิชาฯ มีจํานวนไม8เพียงพอต8อจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน และไม8รองรับ
รายวิชาท่ีหลักสูตรเปgดสอน ประสานงานไปยังคณะฯ / หน8วยงานอ่ืน ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห=ใชFหFองเรียนเพื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปgดสอน 

  3. หลักสูตรฯ แจFงใหFคณาจารย=และนิสิตทราบ ก8อนเปgดใหFมีการเรียนการสอน   
  4. หลังจากคณะฯ ไดFดําเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตลอดปlการศึกษาแลFว นิสิต คณาจารย= 

ตลอดจนบุคลากรผูFเก่ียวขFองกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของผูFใชFบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูFผ8านระบบ  

  5. คณะกรรมการประจําคณะนําผลการประเมินความพึงพอใจ รวมท้ังขFอเสนอแนะมาประชุม 
ประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา 
กระบวนการใหFมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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 มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการเปcนรูปธรรม คณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อ
ส8งเสริมและสนับสนุนใหF นิสิตสามารถเรียนรูFไดFอย8างมีประสิทธิภาพ หFองสมุดประจําคณะฯ ซ่ึงใหFบริการในดFาน
การสืบคFนขFอมูลเพื่อใชFประกอบการเรียนการ สอน และการดําเนินการดFานวิจัย ในรูปแบบของเอกสารวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ=วารสารวิจัยต8าง ๆ รวมถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส=ผ8านระบบอินเตอร=เน็ตภายในคณะฯอุปกรณ=โสตทัศนูปกรณ=/
การใหFบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ มีการจัดสรรเพื่อใหFเพียงพอและ
เหมาะสมต8อการจัดการเรียนการสอน  

 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หลังจากที่คณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตลอดปlการศึกษาแลFว นิสิต 
คณาจารย=ตลอดจน บุคลากรผูFที่มีส8วนเก่ียวขFองกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูF และระบบบริการการศึกษา โดยในปlการศึกษา 2562 นิสิต อาจารย= รวมถึง บุคลากรไดFทํา
การประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีคณะฯ ไดFส8งเสริมและสนับสนุนใหFเกิดการเรียนรูF อย8างมี
ประสิทธิภาพผ8าน การประเมินความพึงพอใจดFานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินงานของหลักสูตรของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 จากจํานวนอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ ท้ังหมด 5 คน มีผูFตอบแบบประเมินจํานวน 5 คน คิดเป�นรFอย 
ละ 100 ของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFรับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การดําเนินงานของหลักสูตรอยู8ในระดับดีมาก 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย+ต2อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 
ระบบและกลไก มีระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ

อาจารย=ต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF โดยประชุมผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ท่ีเก่ียวขFองทบทวนผลการประเมิน
ความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของปlการศึกษา 2562 และจัดทําแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF
ตามผลการประเมิน ดําเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตามแผน ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย=ต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน พบว8าผลการประเมินความพึงพอใจท้ัง
ของนิสิต อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร ต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFอยู8ในระดับดีมาก 

 
มีการนําระบบ กลไกไปสู2การปฏิบัติ  ประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ที่เก่ียวขFอง

ประเมินกระบวนการดFวยวิธีวิเคราะห= และประเมินผลการประเมินพบปTญหา/ขFอจํากัด คือ ลําดับข้ันตอนไม8ดี ทํา
ใหFเกิดความสับสน เม่ือนําระบบกลไกไปปฏิบัติ ท่ีประชุมจึงมีมติใหFยFายข้ันตอน “ประเมินความพึงพอใจฯ” และ 
“จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน” ไปไวFหลังข้ันตอนดําเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตามแผน 

หลังจากท่ีคณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตลอดปlการศึกษาแลFว นิสิต คณาจารย=ตลอดจน บุคลากรผูFที่มี
ส8วนเก่ียวขFองกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF และระบบบริการ
การศึกษา โดยในปlการศึกษา 2562 นิสิต อาจารย= รวมถึง บุคลากรไดFทําการประเมินความพึงพอใจต8อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูFท่ีคณะฯ ไดFส8งเสริมและสนับสนุนใหFเกิดการเรียนรูF อย8างมีประสิทธิภาพผ8าน การประเมิน
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ความพึงพอใจดFานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานของหลักสูตรของ
อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 
มีการประเมินกระบวนการ อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ที่เก่ียวขFองดําเนินการปรับปรุง

ระบบและกลไก ซ่ึงพบปTญหา/ขFอจํากัด คือ ระบบและกลไกยังไม8ชัดเจนโดยใหFปรับระบบกลไกใหFมีความชัดเจน
มากข้ึนนอกจากน้ียังไดFจัดทําแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตามผลการประเมินความพึงพอใจในขFอที่มี
คะแนนต่ํากว8าขFออ่ืนๆ และดําเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังนี้  1) เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศประจํา
หFองเรียน 2) เสนอเปลี่ยนผFาม8านในหFองเรียน ติดฟgล=มกระจกหFองเรียน และทาสีใหม8 ซ่ึงอยู8ในระหว8าง
ดําเนินการ 3) จัดหาเครื่องฉาย LCD projector เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนไรFสายเพิ่มในแต8ละ
หFองเรียน 4) สํารวจความพรFอมใชFงานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFก8อนเปgดภาคเรียน และ 5) สํารวจความตFองการ
หนังสือท่ีทันสมัย เพื่อจัดหามาไวFท่ีหFองสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของนิสิต 
อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอยู8ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงดีข้ึนกว8าปlการศึกษา 
2560 

 

มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการเปcนรูปธรรม  อาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย=ที่เก่ียวขFอง
ดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไก ซ่ึงพบปTญหา/ขFอจํากัด คือ ระบบและกลไกยังไม8ชัดเจนโดยใหFปรับระบบกลไก
ใหFมีความชัดเจนมากข้ึนนอกจากนี้ยังไดFจัดทําแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตามผลการประเมินความพึง
พอใจในขFอที่มีคะแนนต่ํากว8าขFออ่ืนๆ และดําเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังนี้ 1) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ประจําหFองเรียน 2) เสนอเปลี่ยนผFาม8านในหFองเรียน ติดฟgล=มกระจกหFองเรียน และทาสีใหม8 ซ่ึงอยู8ในระหว8าง
ดําเนินการ 3) จัดหาเครื่องฉาย LCD projector เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนไรFสายเพิ่มในแต8ละ
หFองเรียน 4) สํารวจความพรFอมใชFงานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFก8อนเปgดภาคเรียน และ 5) สํารวจความตFองการ
หนังสือท่ีทันสมัย เพื่อจัดหามาไวFท่ีหFองสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFของนิสิต 
อาจารย= และอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรอยู8ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงดีข้ึนกว8าปlการศึกษา 
2560 6) หFองประชุมเพื่อใหFนิสิตไดFเขFามาใชFบริการในการประชุม ทํารายงาน พบปะพูดคุยกับคณาจารย= เป�นหFอง
ประชุมประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร= 

 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หลังจากที่คณะฯ ไดFจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFตลอดปlการศึกษาแลFว นิสิต 
คณาจารย=ตลอดจน บุคลากรผูFที่มีส8วนเก่ียวขFองกับการเรียนการสอน ทําการประเมินความพึงพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูF และระบบบริการการศึกษา โดยในปlการศึกษา 2561 นิสิต อาจารย= รวมถึง บุคลากรไดFทํา
การประเมินความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูFท่ีคณะฯ ไดFส8งเสริมและสนับสนุนใหFเกิดการเรียนรูF อย8างมี
ประสิทธิภาพผ8าน การประเมินความพึงพอใจดFานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจการ
ดําเนินงานของหลักสูตรของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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 จากจํานวนอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรฯ ท้ังหมด 5 คน มีผูFตอบแบบประเมินจํานวน 5 คน คิดเป�นรFอย 
ละ 100 ของอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตรไดFรับทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจ การดําเนินงานของหลักสูตรอยู8ในระดับดีมาก 
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จากตัวบ2งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู"  สามารถอธิบายเปcน Flowchart ประกอบได"ดังน้ี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการตามแผนที�ได้รับการอนมุติั 

สรุป/ประเมินผลการดําเนินตามแผน 

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต 

รายงานตอ่หน่วยงานที�สงักดั 

ประเมินกระบวนการทํางาน 

นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

รายงานผลการปรับปรุงเห็นชดัเป็นรูปธรรม 

สิ �นสดุ 

รายงานผลแนวปฏิบติัที�ดี 

ไมผ่่าน 

เริ�มต้น 

แต่งตั �งกรรมการสํารวจความต้องการสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการสํารวจความพร้อมของข้อมลูพื �นฐานจํานวนสิ�งสนบัสนนุการเรียนรู้
ความต้องการของอาจารย์และนิสิต 

ประชมุ/ วางแผน / จดัทํางบประมาณ 

เสนอแผนเพื�อพิจารณา 

ผ่าน 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  141 

 
รายการหลักฐานอ"างอิง 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

6.1-1 ภาพอาคารสถานที่ http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-2 ภาพหFองเรียน http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-3 ภาพหFองคอมพิวเตอร=/หFองคอมพิวเตอร= (หFองปฏิบัติการจริง) http://econ.mcu.ac.th/, 

http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-4 ภาพสภาพแวดลFอมท่ัวมหาวิทยาลัย (สภาพแวดลFอมจริง) http://econ.mcu.ac.th/, 

http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-5 ภาพหFองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัยhttp://econ.mcu.ac.th/, 

http://soc.mcu.ac.th/ 

6.1-6 ภาพหFองสมุดคณะสังคมศาสตร= http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-7 ภาพหFองประชุม Birkin Meeting Room หFองประชุมประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร=

http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-8 รายงานประเมินความพึงพอใจของนิสิต http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-9 โปรแกรมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูF http://econ.mcu.ac.th/, http://soc.mcu.ac.th/ 
6.1-10 สรุปรายงานการประชุมอาจารย=ผูFรับผิดชอบหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป\าหมาย 
4 5 5 บรรลุ 

 
องค+ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู" 

จุดเด2นและแนวทางเสริม 
- มีหFองสมุดเพื่อการสืบคFนขFอมูลของนิสิต 2 แห8ง คือ หFองสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และหFองสมุดคณะสังคมศาสตร=  
- มีหFองเรียนที่เหมาะสมกับราคาค8าเทอม (หFองแอร=) สวัสดิการเสริมต8าง ๆ เช8น รถเมล=ฟรี อาหารเชFา-

กลางวันฟรี (บรรพชิต) หอพักราคาถูก 
- หFองประชุมสําหรบคณาจารย= และนิสิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร= 
- สิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองคอมพิวเตอร= เครื่องปร้ินเตอร= อุปกรณ=สํานักงาน สาํหรับนิสิตประจําอยู8

ในหFองประชุมภาควิชา 
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แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- ควรปรับปรุงหFองเรียนใหFดีข้ึน เนื่องจากว8ามีความทรุดโทรมจากการใชFงานมาหลายปl  
- จัดระบบเร่ืองหอพักใหFดีข้ึน ใหFเป�นระบบ ระเบียบ มากข้ึนกว8าที่เป�นอยู8ในปTจจุบัน เพื่อป�องกันการ

ประทFวงของนิสิตในหอพัก 
- ควรจัดการเรื่องขยะ เพื่อบรรยากาศท่ีดีข้ึน ใหFพรFอมสนับสนุนการเรียนรูF 
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แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก"าวหน"าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของป8ที่ผ2านมา 

 
แผนการดําเนินงานป8 2562 

ปlการศึกษา 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไดFดําเนนิการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหFกับนิสิต
เพื่อใหFเป�นไปตามแผนปฏิบัติการประจาํปl 2562 ของหลักสูตร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 โครงการ ท้ังน้ีสามารถดําเนินการ
บรรลุตามแผนท่ีกําหนดไวF มีโครงการต8าง ๆ ดังตารางต8อไปนี้ 

 

แผนดําเนินการ กําหนดการที่
แล"วเสร็จ 

ผู"รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุที่ไม2
สามารถดําเนินการได"สําเร็จ 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี “ศูนย=การเรียนรูFตัน
แลนด=ดินแดนแห8งความสมดุล 

กันยายน 2562 พระคมสัน ฐิตเมธโส, 
ผศ. 

ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี “พิพิธภัณฑ=ธนาคาร
แห8งประเทศไทย” 

กันยายน 2562 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส8งเสริมการเรียนรูFของนิสิต 

กุมภาพันธ= 2563 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

โครงการเศรษฐศาสตร=อาสา
พัฒนาชนบท รุ8นที่ 17 

กุมภาพันธ= 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส, 
ผศ. 

ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

โครงการออมสินยุวพัฒนร=รักษ=
ถ่ิน 

สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส8งเสริมการเรียนรูFของนิสิต “ณ 
ศูนย=การเรียนรูFบFานท8องเที่ยว
ทอผFาไทย” 

กุมภาพันธ= 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส, 
ผศ. 

ดําเนินการแลFวเสร็จตามแผน 

 
ข"อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ขFอเสนอในการปรับโครงสรFางหลักสูตร (จํานวนหน8วยกิต รายวชิาแกน รายวชิาเลือกฯ) (ถFามี) 

โครงสรFางของหลักเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
ตอบสนองความตFองการของผูFบริโภคในปTจจุบันไดFเป�นอย8างดี ท้ังน้ี จากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 มี
ขFอเสนอแนะเร่ืองรายวิชาที่ตอบเสนอโลกสมัยใหม8ท่ีบริโภคในปTจจุบันตFองการการสื่อสาร เสพติดขFอมูลข8าวสาร 
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และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเดิม ดังนั้น หลักสูตรจึงไดFมีการปรับปรุงรายวิชาทาง
เศรษฐศาสตร=ใหFทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม8 
2. ขFอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถFามี) 

การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรฯ เป�นไปตามกระบวนการสํารวจความคิดเห็นผูFประกอบการ ผูFใชF
บัณฑิต และสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในปTจจุบัน เพื่อใหFสอดคลFองกับสภาพสังคม และการตFองการจFางงานของ
ผูFประกอบการในปTจจุบัน 

 

แผนการดําเนินงานสําหรับป8ถัดไป 
 

 แผนการดําเนินงาน ป8 2563 

แผนดําเนินการ วันที่คาดว2าจะสิ้นสุดแผน ผู"รับผิดชอบ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “ศูนย=การเรียนรูF
ตันแลนด=ดินแดนแห8งความสมดุล 

สิงหาคม 2563 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ=
ธนาคารแห8งประเทศไทย” 

กันยายน 2563 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี “พิพิธภัณฑ=
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจFาอยู8หัว” 

กุมภาพันธ= 2564 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม กุมภาพันธ= 2564 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส8งเสริมการเรียนรูFของ
นิสิต 

กุมภาพันธ= 2564 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 

โครงการเศรษฐศาสตร=อาสาพฒันาชนบท รุ8นท่ี 17 กุมภาพันธ= 2564 พระคมสัน ฐิตเมธโส ผศ. 
โครงการออมสินยุวพัฒนร=รักษ=ถ่ิน สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อส8งเสริมการเรียนรูFของ
นิสิต “ณ ศูนย=การเรียนรูFบFานท8องเที่ยวทอผFาไทย” 

กุมภาพันธ= 2564 พระคมสัน ฐิตเมธโส 
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ข"อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรตามผู"ประเมิน 
 

ข"อคิดเห็นและข"อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู"ประเมิน 
1. ข"อคิดเห็นหรือสาระจากผู"ประเมิน 
 1.1 จํานวนอาจารย=ประจาํในภาควิชาเศรษฐศาสตร=มีจาํนวนนFอย ควรเพิ่มเพื่อพัฒนาหรือขยายสาขา 
 1.2 การเรียนการสอนขาดความหลากหลายทางดFานวิชาการ ควรเพิ่มไอที หรือสื่อการเรียนการสอน 
 1.3 วันหยุดมีมากเกินไป ควรจัดหาเวลาเพิ่มในวันเรียนที่ขาดไป 
2. ความคิดเห็นของผู"รับผิดชอบหลักสูตร 
 2.1 จํานวนอาจารย=มีจํานวนจาํกัดและภาระงานอาจารย=มีเยอะ 
 2.2 การเรียนการสอน ขาดความหลากหลายทางดFานวิชาการจากอาจารย=พิเศษ 
 2.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีนFอยเน่ืองจากมีวันหยุดมากไป 
3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 3.1 มีการเพิ่มอาจารย=ในภาควิชามากข้ึน 
 3.2 จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย= และจFางอาจารย=ใหFมากข้ึน 

 
สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู"สําเร็จการศึกษา 

1. การประเมินจากผู"ที่สําเร็จการศึกษา 
 1.1 ภาระของอาจารย=มีมากเกินไป 
 1.2. วันหยุดของนิสิตมีมากเกินไป 
 1.3 มีกิจกรรมท่ีไม8เก่ียวขFองกับการศึกษามากเกินไป 
 1.4  นิสิตต8อหFองมีจํานวนมากไป 
2. ข"อวิพากษ+ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 2.1 อาจารย=มีจาํนวนนFอย มีผลกระทบต8อการเรียนการสอน 
 2.2 นิสิตมีวันหยุดจํานวนมากท่ีไม8เก่ียวขFองกับการเรียนการสอน 
 2.3 นิสิตมีกิจกรรมอ่ืนๆ มากเกินไปซ่ึงไม8สัมพันธ=กับการเรียนการสอน 
 2.4 นิสิตต8อหFองมีจํานวนมาก ทําใหFการมอบหมายงานมีนFอย 
3. ข"อคิดเห็นของคณาจารย+ต2อผลการประเมิน 

3.1 ควรเพิ่มอาจารย=ในภาควชิาใหFมากข้ึน 
3.2 ควรมีวันหยุดที่ไม8เก่ียวกับการเรียนการสอนใหFนFอยลง 
3.3 ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวขFองกับการเรียนการสอนใหFเหมาะสม 
3.4 ควรลดจํานวนนิสิตในแต8ละหFองใหFเหมาะสม 
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สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู"ที่มีส2วนเกี่ยวข"อง 
 1. กระบวนการประเมิน 

1.1 มีกระบวนการประเมินอย8างเป�นระบบ โดยดูกระบวนการการบริหารหลักสูตรในแต8ละ
ข้ันตอน 

1.2 มีการตรวจสอบในการทํางานการบริหารหลักสูตรอย8างเป�นระบบ 
1.3 มีการชี้แนะในการบริหารหลักสูตร 
1.4 มีการตรวจสอบว8าไดFนําขFอเสนอแนะในแต8ละปlมาปรับปรุงในปlต8อๆ ไป 

 2. ข"อวิพากษ+ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
  2.1 จํานวนอาจารย=ในภาควิชามีนFอย 
  2.2 จํานวนนสิิตในภาควิชาเศรษฐศาสตร=มีมากเกินไปเม่ือเทียบกับอาจารย=ในภาควิชา 
  2.3 การเรียนการสอนมีกิจกรรมและวันหยุดมากเกินไป 
 3. ข"อคิดเห็นของคณาจารย+ต2อผลการประเมิน 

3.1 ควรมีอาจารย=พิเศษมาบรรยายเพื่อเพิ่มความหลายหลายทางวิชาการ 
3.2 ควรมีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย=ในภาควิชาใหFมากข้ึน 
3.3 ควรมีการลดจํานวนกิจกรรมที่ไม8เก่ียวขFองกับการเรียนการสอนใหFนFอยลง 

 4. ข"อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
  4.1  มีแผนในการเพิ่มวิชาที่ตรงกับความตFองการของสังคมมากข้ึน 

4.2 มีการวางแผนในการเพิ่มอาจารย=ในภาควิชามากข้ึน 
4.3 มีแผนการในการลดกิจกรรมท่ีไม8เก่ียวขFองกับการเรียนการสอนลง 
4.4 มีแผนในการพัฒนาอาจารย=ในดFานวิชาการมากข้ึน 
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สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ2งชี้ตามองค+ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

องค+ประกอบคุณภาพ เป\าหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป\าหมาย 

องค+ประกอบที่ 1 
ตัวบ8งชี้ที่ 1.1  ผ8าน ผ8าน ผ8าน ผ8าน 

องค+ประกอบที่ 2 
ตัวบ8งชี้ที่ 2.1 4.25 4.92 4.94 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 2.2 รFอยละ 95 100 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค+ประกอบที ่2   4.97  
องค+ประกอบที่ 3 

ตัวบ8งชี้ที่ 3.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 3.2 4 5 5 บรรลุ 

ตัวบ8งชี้ที่ 3.3 4 5 5 บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค+ประกอบที ่3   5  
องค+ประกอบที่ 4 

ตัวบ8งชี้ที่ 4.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 4.2 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 4.3 4 5 5 บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค+ประกอบที ่4   5  

องค+ประกอบที่ 5 
ตัวบ8งชี้ที่ 5.1 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 5.2 4 5 5 บรรลุ 
ตัวบ8งชี้ที่ 5.3 4 5 5 บรรลุ 

ตัวบ8งชี้ที่ 5.4 รFอยละ 100 100 5 บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค+ประกอบที ่5   5  
องค+ประกอบที่ 6 

ตัวบ8งชี้ที่ 6.1 4 5 5 บรรลุ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ2งช้ี 

(13 ตัวบ2งชี้) 
  

5  
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ผลการประเมินตนเองตามองค+ประกอบคุณภาพ 

องค+ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ2าน 

จํานวน
ตัวบ2งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน"อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 
ผ8าน/ไม8ผ8านการประเมิน 

หลักสูตรไดF/ 
ไม8ไดFมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ8ง
ชี้ใ

นอ
งค

=ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2   2.1 (4.94) 
2.2 (5) 

4.97 ดีมาก 

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

  5 ดีมาก 

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

  5 ดีมาก 

5 4 5.1 (5) 
 

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

 5 ดีมาก 

6 1  6.1 (5)  5 ดีมาก 

รวม 13 7 4 2 5  

ผลการประเมิน 5 5 5 5 ดีมาก 
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ภาคนวก 1  
Common Data Set 

 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน2วย หมายเหตุ 
ตวับ2งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห2งชาต ิ

1 จํานวบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษา 14 รูป/คน  
2 จํานวนบัณฑติท่ีไดFรับการประเมินท้ังหมด 14 รูป/คน  
3 ผลรวมของค8าคะแนนท่ีไดFจากการประเมินบัณฑิต 4.94 คะแนน  
4 รFอยละของบัณฑิตท่ีไดFรับการประเมิน 100 รFอยละ  

ตวับ2งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร"อยละของบัณฑิตท่ีได"งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป8 
5 จํานวนบัณฑติท่ีไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปl 14 รูป/คน  
6 จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 14 รูป/คน  
7 รFอยละของบัณฑิตท่ีไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปl 100 รFอยละ  
8 ค8ารFอยละของบัณฑิตท่ีไดFงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปl 

เทียบคะแนนเต็ม 5 
5 คะแนน  

ตวับ2งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย+ 
 ตวับ2งชี้ท่ี 4.2.1 ร"อยละของอาจารย+ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 3 รูป/คน  
47 จํานวนอาจารย=ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 รูป/คน  
48 รFอยละของอาจารย=ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 รFอยละ  
49 ค8ารFอยของอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (เทียบ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  

 ตวับ2งชี้ท่ี 4.2.2 ร"อยละของอาจารย+ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน2งทางวิชาการ 
50 จํานวนอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ 5 คน  
51 รFอยละของอาจารย=ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ 100 รFอยละ  
52 ค8ารFอยละของอาจารย=ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน8งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน  

 ตวับ2งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย+ประจําหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในวารสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

5 ชิ้น 
6 

3.00 

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น 
 

 

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น 
1 

 

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น  

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีไม8อยู8ใน - ชิ้น  
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน2วย หมายเหตุ 
ฐานขFอมูล แต8สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล8าน้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

61 จํานวนผลงานท่ีไดFรับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40) - ชิ้น  
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขFอมูล 

TCI กลุ8มท่ี 2 (0.60) 
3 ชิ้น 1.80 

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขFอมูล TCI กลุ8มท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น 
1 

 

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู8
ในฐานขFอมูลท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขFอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)  

- ชิ้น 
2 

 

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
อยู8ในฐานขFอมูลท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนอืจากฐานขFอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

- ชิ้น  

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขFอมูล 
TCI กลุ8มท่ี 1 (0.80) 

2 ชิ้น 1.60 

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขFอมูล TCI กลุ8มท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น  

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานขFอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น  

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานขFอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ชิ้น  

68 จํานวนผลงานท่ีไดFรับการจดสิทธบัิตร (1.00) - ชิ้น  
69 จํานวนผลงานวชิาการรับใชFสังคมท่ีผ8านการประเมินตําแหน8งทาง

วิชาการแลFว (1.00) 
- ชิ้น  

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน8วยงานหรือองค=กรระดับชาติว8าจFางใหF
ดําเนินการ (1.00) 

2 ชิ้น  

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุ=พืช พันธุ=สัตว= ท่ีคFนพบใหม8และไดFรับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ชิ้น  

72 จํานวนตําราท่ีผ8านการประเมินตําแหน8งทางวิชาการแลFว (1.00) - ชิ้น - 
73 จํานวนหนังสือท่ีผ8านการประเมินตําแหน8งทางวิชาการแลFว (1.00) - ชิ้น  
74 จํานวนตําราท่ีผ8านการพิจารณาตามหลักเกณฑ=การประเมินตําแหน8ง

ทางวิชาการแลFวไม8ไดFนํามาขอรับการประเมินตําแหน8งทางวิชากรแลFว 
(1.00) 

- ชิ้น 
 

 

75 จํานวนหนังสือท่ีผ8านการพิจารณาตามหลักเกณฑ=การประเมิน
ตําแหน8งทางวิชาการแต8ไม8ไดFนํามาขอรับการประเมินตําแหน8งทาง
วิชาการ (1.00) 

 ชิ้น  

76 ผลรวมค8านํ้าหนักผลงานวิชาการ 9 นํ้าหนัก 6.40 
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน2วย หมายเหตุ 
 ระดับคุณภาพงานสร"างสรรค+ 

77 งานสรFางสรรค=ท่ีมีการเผยแพร8สู8สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ี
ผ8านสือ่อิเล็กทรอนิกส= online (0.20) 

- ชิ้น  

78 งานสรFางสรรค=ท่ีไดFรับการเผยแพร8ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น  
79 งานสรFางสรรค=ท่ีไดFรับการเผยแพร8ในระดับชาติ (0.60) - ชิ้น  
80 งานสรFางสรรค=ท่ีไดFรับการเผยแพร8ในระดับความร8วมมือระหว8าง

ประเทศ (0.80) 
- ชิ้น  

81 งานสรFางสรรค=ท่ีไดFรับการเผยแพร8ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ชิ้น  

82 ผลรวมนํ้าหนักงานสรFางสรรค= - นํ้าหนัก  
83 ผลรวมค8านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรFางสรรค= - นํ้าหนัก  
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย+ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได"รับการอ"างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต2อจํานวนอาจารย+ประจําหลักสตูร 
84 จํานวนบทความของอาจารย=ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดFรับการ

อFางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
- ชิ้น  

85 จํานวนอาจารย=ประจําหลักสูตร - คน  
86 จํานวนบทความท่ีไดFรับการอFางอิงต8ออาจารย=ประจําหลักสูตร - ชิ้น/คน  
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปlสุดทFาย/บัณฑิตใหม8ท่ี

มีต8อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
- คะแนน  

 

 


