
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรกำรสอนในระดับปริญญำและประกำศนียบัตร
ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ตำมควำมต้องกำรของสังคม ให้บริกำรกำรสอนวิชำพ้ืนฐำนทั่วไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่
ประชำชนในรูปของกำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรศึกษำต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรวิจัยค้นคว้ำในสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์ 
  ในปีกำรศึกษำ 2555 หลักสูตรกำรศึกษำที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน - หลักสูตร ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญำโท 
จ ำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญำเอก จ ำนวน - หลักสูตร คิดเป็นสัดส่วน 0 : 1 : 1 : 0  
  มีนักศึกษำ รวมทั้งสิ้น 1923 คน จ ำแนกเป็นระดับประกำศนียบัตร จ ำนวน - คน ระดับ
ปริญญำตรี จ ำนวน 1649 คน ระดับปริญญำโท จ ำนวน 274 คน และระดับปริญญำเอก จ ำนวน - คน คิดเป็น
สัดส่วน 0 : 85.75 : 14.25 : 0  
  มีบุคลำกร รวมทั้งสิ้น 27 คน จ ำแนกเป็นสำยวิชำกำร 19 คน สำยสนับสนุน 8 คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว 3 คน ในส่วนของสำยวิชำกำร มีอำจำรย์ประจ ำ (รวมลำศึกษำต่อ) 19 
คน จ ำแนกเป็นอำจำรย์ประจ ำตำมคุณวุฒิเป็นวุฒิปริญญำโท 14 คน และปริญญำเอก 5 คน คิดเป็น
สัดส่วน 73.68 : 20.32 และจ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นอำจำรย์  3 คน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 คน 
รองศำสตรำจำรย์ 13  คน และศำสตรำจำรย์ - คน คิดเป็นสัดส่วน 15.79 : 15.79 : 68.42 : 0  ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ได้รับจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งสิ้น 1,093,400 บำท 
จ ำแนกเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน - บำท และเป็นเงินนอกงบประมำณ จ ำนวน 1,093,400 บำท คิดเป็น
สัดส่วน 0 : 100  
  
1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณภำพของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) อยู่ที่ระดับ ........... คะแนนประเมินเท่ำกับ ........... รวม
ทั้งตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของ สมศ. (17 ตัวบ่งชี้) ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ ........... คะแนนประเมินเท่ำกับ ........... 
โดยมีผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 
ตามเกณฑ์ สกอ. ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และ

แผนด ำเนินกำร    
     4.00 ดี  

2 กำรผลิตบัณฑิต       4.43  ดี 
3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ      4.00  ดี 
4 กำรวิจัย        4.83  ดีมำก 
5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม        4.50  ดี 
6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม        5.00  ดีมำก 
7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร        4.88  ดีมำก 



8 กำรเงินและงบประมำณ        5.00  ดีมำก 
9 ระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพ   
     4.00  ดี 

97 องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์           
  
1.3   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.3.1 กำรน ำเสนอหลักฐำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนทุกตัวบ่งชี้ควรเป็นหลักฐำนของสำขำวิชำ  ไม่ควร
น ำผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมำแสดงเป็นหลักฐำนของสำขำวิชำ 
 1.3.2 ในบำงองค์ประกอบที่มหำวิทยำลัยต้องกำรให้เกิดกำรรวมบริกำรประสำนภำระกิจ  ตัวบ่งชี้ที่อยู่
ในองค์ประกอบนั้นไม่ควรน ำมำประเมินในระดับสำขำวิชำให้ทันกำรประเมินฯ เป็นของระดับมหำวิทยำลัย
เท่ำนั้น  เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุดอุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรศึกษำ  องค์ประกอบที่ 6  กำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  เป็นต้น 
  
 1.4ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(1)  ควรส่งเสริมให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทเผยแพร่หรือตีพิมพ์ผลงำนทั้งแผน ก. และแผน 
ข. โดยเฉพำะในช่วงของกำรท ำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ   

(2)  ควรมีมำตรกำรส่งเสริมและผลักดันอย่ำงต่อเนื่องให้คณำจำรย์สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้สูงขึ้น 

(3) ควรส่งเสริมและผลักดันอย่ำงต่อเนื่องให้คณำจำรย์ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับชำติ/นำนำชำติ 
รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ผลงำนเพื่อให้หน่วยงำนภำยนอกได้น ำไปใช้ประโยชน์ 

(4) ควรมีมำตรกำรส่งเสริมให้คณำจำรย์จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและน ำผลที่ได้ไป
บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงจริงจัง 

(5)  ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสำขำวิชำ 
(6)  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและอำจำรย์ทุกท่ำนในสำขำวิชำควรให้ควำมส ำคัญและ

มีส่วนร่วมกับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน นอกจำกนี้หลักฐำนที่ใช้ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์
กับเกณฑ์และตัวบ่งชี้อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วนในบริบทของสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เท่ำนั้น 

  
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประกอบด้วย ประธำนผู้ประเมินจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 คน และผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน ซึ่งได้ผ่ำนกำรอบรมและ
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำของ สกอ. โดยมีรำยนำมคณะผู้
ประเมิน ดังนี้ 

1. รองศำสตรำจำรย์นงนุช อังยุรีกุล     ประธำนคณะผู้ประเมิน  
2. รองศำสตรำจำรย์จันทนำ ทองประยูร    ผู้ประเมิน  
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ    เลขำนุกำรและผู้ประเมิน 

 
 



3. บทน ำ  
3.1  ข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชา 
  ชื่อหน่วยงาน สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
  ทีตั้ง อำคำรวิชำกำร 3 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  ประวัติความเป็นมา 
                   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้มีประกำศจัดตั้งสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ในปี พ.ศ. 2525 
(รำชกิจจำนุเบกษำ  เล่มที่ 97 ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนำคม 2523) โดยในปีกำรศึกษำ 2525 เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญำตรี 4 ปี แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ ต่อมำเมื่อมีควำมต้องกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีและอนุปริญญำมำกข้ึน จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่อง 3 ปี แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ ในปี
กำรศึกษำ 2526 เปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่อง 2 ปี แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจต่อเนื่อง 2 ปี ในปี
กำรศึกษำ 2531 และปริญญำตรี 4 ปี แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ในปี
กำรศึกษำ 2536 

                  นอกจำกนั้นในปีกำรศึกษำ 2537 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ได้ท ำกำรประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรเศรษฐศำสตร์ปริญญำตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี โดยปรับให้เหลือเพียงหลักสูตรเศรษฐศำสตร์ 4 ปี
เท่ำนั้น เพื่อสะดวกในด้ำนบริหำรจัดกำร และได้รับอนุมัติจำกทบวงมหำวิทยำลัย (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร) เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2543 และได้ใช้หลักสูตร
เศรษฐศำสตร์ 4 ปี ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2546 และต่อมำได้มีกำรปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำรับทรำบกำรให้ควำมเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
16 กันยำยน 2552 โดยมีก ำหนดเปิดสอนในภำคกำรศึกำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2553 ส่วนหลักสูตรเศรษฐศำสตร
ธุรกิจ  หลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี ได้ท ำกำรปรับปรุง เป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเดียว ซึ่งมี
ก ำหนดเปิดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2552 

                   กำรพัฒนำประเทศและกระแสโลกำภิวัตน์ ท ำให้ควำมต้องกำรก ำลังคนในระดับสูงเพิ่มมำกข้ึน 
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์จึงได้เปิดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำโทครั้งแรก 1 หลักสูตร คือ เศรษฐศำสตรมหำ
บัณฑิต แขนงวิชำเศรษฐศำสตร์ ในปีกำรศึกษำ 2542 

                   สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรปริญญำโทเศรษฐศำสตร์ ในปี 2551 เพ่ือให้
หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมมำกข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชำเอก ได้แก่ 
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ทั่วไป และวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีก ำหนดกำรเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2553 
เพ่ือผลิตก ำลังคนระดับสูงสนองควำมต้องกำรส่วนบุคคลให้แก่สังคมต่อไป 

                 ปณิธำน (สาขาวิชาใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชในฐำนะที่เป็นมหำวิทยำลัยในระบบเปิด ยึดหลักกำรศึกษำตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนำคุณภำพของประชำชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐำนะแก่ผู้ประกอบอำชีพและขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษำ เพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของบุคคลและสังคม ด้วยกำรจัดระบบ
กำรเรียนกำรสอนทำงไกล ซึ่งใช้สื่อกำรสอนทำงไปรษณีย์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีกำรอ่ืนที่
ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ 

 



วิสัยทัศน์  
เป็นผู้น ำในกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์สู่สังคมอย่ำงมีคุณภำพด้วยระบบกำรศึกษำ

ทำงไกล  

พันธกิจ  
(1) ผลิตบัณฑิตด้ำนเศรษฐศำสตร์ที่มีคุณภำพ คุณธรรมและจริยธรรม 
(2) วิจัย ส่งเสริม พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐศำสตร์ เพ่ือพัฒนำชุมชนและสังคม 
(3) จัดกำรศึกษำ/อบรมพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเศรษฐศำสตร์  

วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือให้บริกำรกำรสอนในระดับปริญญำและประกำศนียบัตรในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ตำม

ควำมต้องกำรของสังคม 
(2)  เพ่ือให้บริกำรกำรสอนวิชำพ้ืนฐำนทั่วไป ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำ

ตรีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
(3) เพ่ือให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ประชำชนในรูปของกำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรศึกษำต่อเนื่อง 
(4) เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยค้นคว้ำในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

  
อัตลักษณ์ (สาขาวิชาและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน) 

  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชก ำหนดอัตลักษณ์ ซึ่งหมำยถึงคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ในระบบกำรศึกษำทำงไกล คือ “มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ความมุ่งม่ันและมีวินัยต่อตนเองในการศึกษาด้วยระบบทางไกล” (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยใน
กำรประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2554) 
  

เอกลักษณ์ (สาขาวิชาและสถาบันมีเอกลักษณ์เดียวกัน) 
  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชก ำหนดเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนลักษณะที่โดดเด่นของ
มหำวิทยำลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา” โดยเป็นจุดเด่นที่ท ำให้ระบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำ
มหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2555)  

 4. วิธีประเมิน  
4.1  การวางแผนและการประเมิน 

4.1.1 ข้ันตอนก่อนตรวจเยี่ยม 
 คณะผู้ประเมินศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ล่วงหน้ำ 

ผ่ำนระบบ CHE QA Online 
  

4.1.2 ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยี่ยม 
คณะผู้ประเมินเข้ำตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภำพตำมก ำหนดกำรที่ได้วำงแผนไว้ในวันที่ 17 - 18 

กรกฎำคม 2556  โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 



(1) คณะผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน พร้อมมอบหมำยให้ผู้
ประเมินแต่ละคนด ำเนินกำรตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ตำมควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน 

(2) คณะผู้ประเมินท ำกำรประเมินคุณภำพโดยตรวจสอบข้อมูลจำกเอกสำร / หลักฐำน กำร
สังเกต และลงพ้ืนที่ในหน่วยงำน รวมถึงกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นักศึกษำ 2 คน บัณฑิต 2 คน ผู้ใช้
บัณฑิต 2 คน และน ำข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำอภิปรำยร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

(3) คณะผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมิน และน ำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำต่อคณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์ และบุคลำกรของสำขำวิชำ  

  
4.1.3  ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินร่วมกันจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2555 ผ่ำนระบบ CHE QA Online ภำยใน 15 วัน หลังกำรตรวจเยี่ยมหน่วยรับประเมิน 
 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ข้อมูลที่น ำมำวิเครำะห์เพ่ือประเมินคุณภำพ ได้มำจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 
(1) กำรตรวจสอบหลักฐำนเพื่อยืนยันควำมเป็นจริงของข้อมูลตำมที่สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ได้

รำยงำนไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และตำมหลักฐำนที่สะท้อนสภำพควำมเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ใน
รำยงำนกำรประเมินตนเอง และตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งกำรตรวจสอบกระบวนกำร
และวิธีกำรที่สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ใช้ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลหลักฐำนที่ระบุในรำยงำนกำรประเมินตนเองว่ำมี
ควำมเหมำะสม ครอบคลุม ครบถ้วนหรือไม่ 

(2) กำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  



 
5. ผลกำรประเมิน  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.      ขำดควำมชัดเจนในบริบทของสำขำวิชำอัน
เนื่องมำจำกลักษณะงำนของ มสธ. “รวมบริกำร
ประสำนภำรกิจ” 

1.ควรแสดงควำมมีส่วนร่วมของสำขำวิชำให้ชัดเจน
บนเนื้องำนกำรประสำนภำรกิจเพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ผลงำนของสำขำวิชำ 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1)  มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรใช้สื่อกำร

เรียนกำรสอนแบบผสมในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์ที่เด่นชัด และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

2)  มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน เช่น กำรจัดบริกำรตอบค ำถำม
นักศึกษำออนไลน์และทำงสื่ออ่ืนๆ 

3)   มีกำรจัดคณำจำรย์ของสำขำวิชำให้
ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำตำมศูนย์
วิทยพัฒนำ มสธ. ทั่วประเทศ 

1)  พัฒนำระบบ e-Learning ให้มีควำมทันสมัย
และสะดวกต่อผู้ใช้ นอกจำกนี้ควรมี
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 

2)  ควรจัดตอบค ำถำมผ่ำนระบบออนไลน์และ
โทรศัพท์อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ของ
นักศึกษำ 

3)  ควรด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรแก่
นักศึกษำตำมศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. ทั่ว
ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ชุดวิชำที่ผลิตไม่สำมำรถตำมทันสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลต่อกำรขยำยควำมเข้ำใจใน
ประเด็นต่ำงๆ ของชุดวิชำ 

1.ควรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรเพ่ิมเติม (supplement) 
เพ่ือให้ทันต่อกระแสหลักท่ีเปลี่ยนแปลงไปและให้
สำมำรถน ำหลักควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ
ผู้เรียนได้ 



องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
 
องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 



 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ขำดระบบสำรสนเทศของสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรและตัดสินใจภำยใน 

1.ควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเฉพำะของ
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรใช้ภำยในสำขำวิชำ 

 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.คณำจำรย์และผู้เกี่ยวข้องกับงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำขำดควำมเข้ำใจที่สอดคล้องตรงกัน 

1.ควรสร้ำงควำมเข้ำใจที่สอดคล้องตรงกันและ
ถูกต้องตำมบริบทของ สกอ. และ สมศ. 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
 


