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  แผน/ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะหรือโอกาสในการพัฒนา ของคณะกรรมการประเมิน EdPEx ปีท่ีผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

1. คณะแสดงตัวอย่างของวิธีด าเนินงานในเรื่องต่างๆ 
ในลักษณะเป็นโครงการ แต่ยังไม่ได้แสดง
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ 

ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นระบบ 
ให้เป็นไปตาม ADLI โดยในรอบปีที่ผ่านทีมบริหาร
วางแผนระบบการท างาน โดยคณบดีมอบหมายให้
รองคณบดีนัดประชุมวางแผนการด าเนินงานกับฝ่าย
งานที่รับผิดชอบ ประชุมติดตามงานทุก 1-2 สัปดาห์ 
และทบทวนผลการปฏิบัติงานตามรอบที่ก าหนด 

วิธีด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เป็นระบบมากข้ึน มีการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงาน  

2. คณะยังไม่ได้แสดงแผน/ กระบวนการในการ
ตอบสนองความท้าทายที่ส าคัญ ตามที่คณะมี
แนวคิดไว้ นอกจากนี้แผนที่น าเสนอส่วนใหญ่ยัง
เป็นในลักษณะของงานประจ าเพ่ือตอบสนองต่อ
พันธกิจ 

ผู้บริหารและฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะฯ ได้ประชุม
และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาจาก
จุดแข็ง จุดอ่อน และความท้าทายที่ส าคัญของ
องค์กร  ทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา  ,การเพ่ิม

จ านวนผลงานตีพิมพ์ ,การศึกษาต่อตามแผนของ
อาจารย์ ,การพัฒนาศักยภาพการท างานของสาย

สนับสนุน ,การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเชิงรุกและ Growth mindset ให้แก่บุคลากร 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้คณะฯ เป็นที่รู้จัก 
รวมถึงการจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ือน าไปสู่ระดับ
อาเซียน 

มีแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายที่ส าคัญของ
องค์กร 
เช่น การจัดท า platform integrated social science 
รวมกับคณะสายสังคมศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3. คณะยังไม่ได้แสดงระบบการจัดเก็บ/ จัดการ
ข้อมูล รวมทั้งการจัดการความรู้ขององค์กร 

ทีมบรหิารไดด้ าเนินการมอบหมายให้ฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูลของฝ่ายงาน รวบรวม
ความรู้ขององค์กร เพ่ือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
มากขึ้น โดยนัดประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน และจะด าเนินงานให้ทุก
ฝ่ายงานมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

มีฐานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลด้าน
การเงิน ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ฐานข้อมูลงาน
โสตทัศนูปกรณ์ ฐานข้อมูลด้านพัสดุ และฐานข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพ  เป็นต้น 

4. ไม่ชัดเจนในแนวทางที่เป็นระบบด้านการควบคุม
ต้นทุน และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เกิด

4.1 การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.1 มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร
การเงินในด้านต่างๆ อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง และ
ส่งรายงานให้ผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
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ล าดับ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการทรัพยากรด้าน
การเงินและอ่ืนๆ 

4.2 การพิจารณาแนวทางการใช้งบประมาณเงิน
รายได ้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยจะ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ไม่เกิน 30% 
เปอร์เซนต์ของประมาณการรายรับส าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 

วางแผน เช่น ในรอบปีงบประมาณ 2562 พบว่า คณะ
เศรษฐศาสตร์มีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ในปีงบประมาณ 2563 
จึงมีการประชุมกรรมการภูมิทัศน์เพื่อวางแผนลดต้นทุน
ด้านค่าไฟฟ้า โดยการทดลองเปิด-ปิดลิฟท์แค่บางชั้น 
และบางช่วง โดยมอบหมายที่เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานทีเ่ก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ พบว่า ค่าไฟลดลง 
เป็นต้น 
4.2 คาดการณ์ว่ารายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2564 ลดลง 
 

5. ไม่พบแนวทางท่ีเป็นระบบในการจัดการ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และบุคลากรกลุ่มพนักงานเงินรายได้ 
และไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบในการธ ารง
รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร รวมทั้งไม่พบวิธีการที่
เป็นระบบในการได้มาซึ่งข้อมูลด้านความต้องการ 
ความหวัง และความผูกพันของบุคลากร เพื่อ
น าไปตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของ
บุคลากร 

5.1 ก าหนดประเด็นเรื่องการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนไว้ในแผนกลยุทธ์ และ
มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูล 
วางแผนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุน
และสายวิชาการขอต าแหน่ง 
5.2 ผู้บริหารให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรวมถึง
พนักงานเงินรายได ้ก าหนดภาระงานเชิงพัฒนา 
(งานเชิงรุก) และการพัฒนาตนเอง ไว้ใน TOR ตาม
สัดส่วนที่ก าหนด และผูกโยงกับระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ท าผลงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานของตัวเอง 
5.3 คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการของบุคลากรพนักงานเงินรายได้ เพ่ือให้
ทัดเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการธ ารงรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร
ได้ 

5.1 บุคลากรสายวิชาการอยู่ในกระบวนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 2 ท่าน   
5.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางานและพัฒนา
ตนเองตามที่วางแผนไว้อย่างเป็นรูปธรรม และมีบางส่วน
อยู่ในระหว่างวางแผนขอต าแหน่ง 
5.3 คณะฯ ด าเนินการในการปรับปรุงระเบียบกองทุน
วิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการท างานวิชาการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5.4 คณะฯ เพ่ิมการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเงิน
รายได้ เช่น จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานเงินรายได้ โดยสมทบให้
สูงสุด 4-5% ตามอายุงาน 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
5.4 จะด าเนินการส ารวจความต้องการ ความหวัง 
และความผูกพันของบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือ
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของบุคลากรมากข้ึน 

6. คณะไม่ได้แสดงวิธีการออกแบบหลักสูตรและ
บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ อย่าง
เป็นระบบ 

ทุกหลักสูตรด าเนินการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการ OBE 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบหลักสูตรตาม
กระบวนการ OBE เช่น   
ประชุมและวางแผนการท างานเพื่อออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตร รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือน าความคิดเห็นมาใช้ออกแบบหลักสูตร เป็นต้น 
โดยหลักสูตรที่ได้ด าเนินการออกแบบหลักสูตรตาม
กระบวนการ OBE ไปแล้ว ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างปรับปรุง คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
จะใช้ในปีการศึกษา 2564 

7. ผลลัพธ์ที่ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ดี เช่น ร้อยละเฉลี่ย
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด, ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา), รายรับเงิน
รายได้คณะฯ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร (ป.ตรี) 

7.1 คณะรวบรวมข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เกรดเฉลี่ย และคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ และส่งข้อมูลข้างต้นให้กับหัวหน้า
สาขาวิชาฯ ทั้ง 2 สาขาทราบ เพ่ือให้สาขาวิชาฯ น า
ข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนติดตามนักศึกษาต่อไป 
นอกจากนี้ คณะรวบรวมข้อมูลนักศึกษาท่ีไม่จบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และวิเคราะห์สาเหตุ 
พบว่า นักศึกษาบางส่วนที่ไม่จบภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ 
7.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยมากข้ึน และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้มีผู้เข้าเรียนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรมากข้ึน 

7.1 คาดว่าจ านวนนักศึกษาที่ไมส่ าเร็จการศึกษาตาม
เวลาจะลดลง 
7.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
7.3 platform integrated social science ผ่านที่
ประชุมงานแผนของมหาวิทยาลัย และคาดหวังว่าคณะ
จะมีจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจากช่องทางนี้ 



4 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะจากกรรมการ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
7.3 การจัดท า platform integrated social 
science เพ่ือขยายโอกาสการรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 

8. คณะยังไม่ได้แสดงผลลัพธ์หลายด้าน เช่น ด้าน
การตลาด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

8.1  ด้านความปลอดภัย คณะวางแผนส ารวจความ
ปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ซ้อมการอพยพกรณี
เกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้ คณบดี รองคณบดีฯ และ
งานอาคารสถานที่ วางแผนเดินส ารวจอาคาร เพ่ือ
ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งมาตรการด้านความปลอดภัย 

8.2 ก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานให้ครบถ้วนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะด้านที่ยังขาดอยู่ ได้แก่ การจัดการ
ห่วงโซอุปทาน การปฏิบัติตามกฎหมาย  

8.1 คณะฯ ยังไม่ได้ด าเนินการซ้อมการอพยพ กรณีเกิด
เพลิงไหม้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 แต่งานอาคารสถานที่ได้ปรับเปลี่ยนไปท า
คู่มือแจกผู้เกี่ยวข้องแทน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินงาน และ
การส ารวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร อยู่
ระหว่างด าเนินการร่วมกับกองอาคาร และจากการเดิน
ส ารวจอาคาร ได้ด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดไปแล้ว 
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