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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ปการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ระหวางวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 

2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ 

อาจารย บุคลากร นสิติ ศษิยเกา และผูใชบรกิารทางวชิาการ จํานวน 10 คน 

 

  คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงช้ี  ไดแก ตัว

บงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี มก. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 12 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 1,4,12) มีคะแนนเฉลี่ย 

4.68 ไดคุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.77 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ไดคุณภาพระดับ

ดมีาก และตัวบงช้ี สมศ. 12 ตัวบงช้ี มคีะแนนเฉลี่ย 4.55 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

 

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัว

บงช้ี มก. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 12 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 1,4,12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได

คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มีคะแนน

เฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

และตัวบงช้ี สมศ. 12 ตัวบงช้ี มคีะแนนเฉลีย่ 4.47 ไดคุณภาพระดับดี  รายละเอยีดสรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ศศ. กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก.

สกอ. รวม สกอ.+

มก.

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก.

สกอ. สมศ. รวม

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 2  การผลิต

บัณฑิต

4.47 4.47 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 5.00 2.39 2.83 5.00 3.98 4.24 4.55 4.55 2.39 3.72 4.43 4.43 3.98 4.31

องคประกอบที่ 3  กิจกรรม

การพัฒนานิสิต

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.28 4.28 - 4.09 4.09 4.67 4.67 4.28 4.47 4.67 4.67 4.09 4.38

องคประกอบที่ 5 การบริการ

ทางวิชาการแกสังคม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องคประกอบที่ 7 การบริหาร

และจัดการ

- - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 4.75 4.75 4.70 4.74 4.75 4.75 4.70 4.74

องคประกอบที่ 8 การเงิน

และงบประมาณ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.76 4.76 - 4.71 4.71 5.00 5.00 4.76 4.88 5.00 5.00 4.71 4.86

เฉลี่ยภาพรวม 4.60 4.60 4.79 4.78 4.79 4.74 4.72 4.74 5.00 4.47 4.51 5.00 4.47 4.51 4.77 4.76 3.88 4.44 4.73 4.71 4.47 4.64

ระดับคุณภาพ ดี

มาก

ดีมาก ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี ดี

มาก

ดี

มาก

ดี ดี

มาก

ดี

มาก

ดี

มาก

ดี ดี ดี

มาก

ดี

มาก

ดี ดี

มาก

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

กรรมการศศ. กรรมการ

กระบวนการ

องคประกอบคุณภาพ

ปจจัยนําเขา

ศศ. กรรมการศศ.

 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มรีะบบชุมชนสัมพันธที่ด ี

2. ผูทรงคุณวุฒิมตํีาแหนงวชิาการสูง มคีวามเช่ียวชาญในศาสตรและสาขาวชิาเปนที่ยอมรับของ 

 สังคม มาชวยสอนและสรางความเขมแข็งใหกับคณะ 
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แนวทางเสรมิ 

1. คณะควรจัดใหมเีวท ี(Forum) สําหรับการจัดการความรูที่เปนนัย (Tacit Knowledge) ใหกับ 

 ผูทรงคุณวุฒใินการถายทอดความรู เทคนคิ และประสบการณใหกับคณาจารยรุนใหม เพื่อตอ 

 ยอดความเขมแข็งตอไปในอนาคต 

2. การเรยีนการสอนควรกําหนดรูปแบบใหเปน 70 : 30  โดย 70 % เปนการเรยีนการสอนที่เนน 

 ทฤษฎจีากอาจารยผูสอน และอกี 30 % ควรเชิญผูมปีระสบการณในภาคเอกชนมาถายทอด 

 ความรูหรอืศกึษาดูงาน 

 

          จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เปนคณะใหมและมจํีานวนบุคลากรไมมาก ทําใหอาจารยตองจัดสรรเวลามาชวยงานธุรการมาก 

 จนมผีลกระทบตองานดานวชิาการ 

2. การจัดระบบเอกสาร หลักฐานที่ใชอางองิในระบบประกันคุณภาพยังไมอํานวยความสะดวกใน 

 การสบืคน 

 

          ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้นรวมทัง้เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อลดภาระ 

 งานดานธุรการของอาจารย จะไดจัดสรรเวลาใหงานวชิาการไดเต็มที่มากขึ้น 

2. วเิคราะหระบบการไหลของเอกสารที่เปนงานประจําใหเช่ือมโยงกับขอกําหนดของหลักฐานที่ใช 

 ในการอางองิตามตัวบงช้ีของระบบประกันคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวทิยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังใหแกคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชาเปน 

 กรณพีเิศษ เนื่องจากเปนคณะที่ตัง้ใหมและมศัีกยภาพสูงในการพัฒนา 

 

ประสทิธผิลตามพันธกจิท้ัง  4  ดาน 

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีศักยภาพและมีความพรอมในการจัดการศึกษา โดยมีระบบและ

กลไกการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตเปนที่ยอมรับและตรงความตองการของผูใชบัณฑิต มี

คณาจารยและบุคลากรที่มศัีกยภาพสูง  

นวัตกรรมหรอืแนวปฏบิัตท่ีิด ี

ไมมี  
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ประสทิธผิลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การตดิตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2554  พบวา 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการ

ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 9 กิจกรรม อยูระหวาง

ดําเนนิงาน 1 กจิกรรม ไดแก 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการจัดทําขอมูลทางการเงินเพื่อการประกันคุณภาพ

ดวยระบบ ERP ของมหาวทิยาลัย 

 

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา 

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 6 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 

พฤษภาคม 2555) ระหวางวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบวา มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีทั้งหมด 

26 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ไดคุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการของคณะกรรมการฯมีคะแนน

เฉลี่ย 4.50 ไดคุณภาพระดับด ี

วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหา

นวัตกรรมและแนวปฏบิัตทิี่ดขีองหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 
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กรอบการประเมนิประสิทธผิลการดําเนนิงานจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน 

การวจัิย การบรกิารวชิาการ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม รวมทัง้ดานการบรหิารจัดการ  

2. ประสทิธผิลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมนิฯ 

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2556 

เวลา 08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมวางแผนการประเมนิฯ ณ หองประชุม  

ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา 

เวลา 09.30 – 09.45 น.   คณะกรรมการฯ พบผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา    

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมช้ีแจงวัตถุประสงค 

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

- ผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชารายงานผลการดําเนินงานในรอบป

การศกึษา 2555 รายละเอยีดดังนี้ 

1) ขอมูลพื้นฐานหรอืสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว

บงช้ีประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน

อุดมศกึษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

3) ประสทิธผิลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 

4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5) นวัตกรรมหรอืแนวปฏบิัตทิี่ด ี 

เวลา 09.45 – 10.00 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเตมิ 

เวลา 10.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการฯ สัมภาษณ  

 กลุมที่ 1 กลุมอาจารยและบุคลการ     จํานวน  3 คน  

 กลุมที่ 2 กลุมนสิติทุกระดับคละช้ันป       จํานวน  3 คน  

 กลุมที่ 3 กลุมศษิยเกา              จํานวน  2 คน    

 กลุมที่ 4 ผูใชบรกิารทางวชิาการ   จํานวน  2 คน  



 6 

 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

วันพฤหัสท่ี 4 กรกฎาคม 2556 

เวลา 08.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิ และสรุปผลการประเมนิฯ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมนิฯ และรายงานผลใหผูบรหิารและบุคลากร

รับทราบ  

วิธกีารดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มกีารวางแผนและการประเมิน 

(กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

  1. การเตรยีมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมนิ    

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารอืเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวธิกีาร

ประเมนิ การศกึษาเอกสาร และการเขยีนรายงาน พรอมทัง้ศกึษารายงานการประเมนิตนเองตามที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมนิ 

  2. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมนิ 

   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงคของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน คณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร ศรรีาชาแนะนําผูบรหิาร และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานใหคณะกรรมการ

ประเมนิรับทราบ  

   สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารยและบุคลากร นิสิต ศิษยเกา และผูใชบริการทาง

วชิาการ จํานวน 10 คน  

   ศกึษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมนิตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมนิฯ และนําเสนอดวยวาจา ใหผูบรหิาร และบุคลากรของหนวยงานรับทราบ 

และรวมอภปิรายผลการประเมนิ นําเสนอรางรายงานผลการประเมนิฯ ใหหนวยงานทักทวง ปรับแกไข 

จัดทํารูปเลมสงใหกับหนวยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย 
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เกณฑการประเมนิ 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมนิตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถงึ การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ  การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ  การดําเนนิงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ การดําเนนิงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ การดําเนนิงานระดับดมีาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่

กําหนดเพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ

การพัฒนามหาวทิยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 

องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมิน จํานวน 36 ตัวบงช้ี โดยหนวยงานประเมิน

ตนเอง มคีะแนนเฉลี่ย 4.68 ไดคุณภาพระดับดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 4.64 ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอยีดสรุปไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับงชี ้สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชีท้ี่ 1, 3.3, 4 , 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2   4.68 4.63 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(36 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที ่1, 4 , 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.68 4.64 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้) 4.76 4.71 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี้)             4.77 4.73 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับงชี้ สมศ. (1-11 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชีท้ี่ 1, 4           4.58 4.51 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับงชี้ สมศ. (1-15 ตัวบงชี้) ยกเวนตัวบงชี้ที ่1, 4, 12          4.55 4.47 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดาํเนินการ            5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 8 5.00 5.00 

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต                4.40 4.31 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00 

2.2 อาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เง่ือน 

ไข 1) 

35 35 9 40.91 9 40.91 3.41 3.41 

22 22 

2.3 อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 

(เง่ือน 

ไข 1) 

40 40 7 31.82 7.0 31.82 5.00 5.00 

22 22 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ขอ 7 7 7 6 5.00 4.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกบันิสิต 

ขอ 4 4 5 5 5.00 5.00 

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คะแนน

ประเมิน 

จาก

นายจาง 

3.51 3.51 4.34 4.34 4.34 4.34 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 20 20 14.25 20.07 14.25 20.07 4.01 4.01 

71 71 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 

คน     71 71     

  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     1 0.25 1 0.25     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน     28 14.00 28 14.00     

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 16 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด 

 

คน     16 16     

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 4 4 95 4.32 95.00 4.32 3.60 3.60 

22 22.00 

  อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน     10 20.00 10.0 20.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน     4 20.00 4.0 20.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     1.0 3.00 1.0 3.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     2.0 10.00 2.0 10.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     4 32.00 4.0 32.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     1 10.00 1.0 10.00     

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร 

 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

 

ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา

ตรี 

ขอ 4 4 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย                4.47 4.38 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 

 

ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํ 

สัดสวน  

75,00

0  

 

75,00

0  

18,98

1,965.

00 

999,050.

79 

18,554

,190 

976,536.

32 

5.00 5.00 

19 19.0 

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

รอยละ 1 1 1.25 5.7 1.00 4.5 2.84 2.27 

22 22.0 

  จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด คน     22.00 22.00     

  จํานวนนกัวิจยัทัง้หมด คน     0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI 

 

ผลงาน     5 1.25 4 1.00     

6 

(สมศ.) 

 

งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน รอยละ 15 15 7 31.82 7 31.82 5.00 5.00 

22 22 

  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง     1 1     

  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง     3 3     

  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง     3 3     

  การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เร่ือง     0 0     

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 5 5 2.25 10.23 2.25 10.23 5.00 5.00 

22 22.0 

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ือง     0 0.00 0 0.00     

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00     

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม

เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

 

เร่ือง     3 2.25 3 2.25     
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ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม                5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจยั 

รอยละ 10 10 2.00 100.00 2.00 100.00 5.00 5.00 

2.00 2.00 

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     1 1     

  - ใชการพัฒนาการวิจยั เร่ือง     1 1     

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง     0 0     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง     0 0     

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง) 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 

18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดี

อยูดีของชาติ) 

ขอ 0 0 0 0 0.00 0.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม               5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 4 4 5 5 5.00 5.00 

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 4 4 5 5 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
       

4.74 4.74 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ,     ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง    

ผลลัพธ     

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน คะแนน     ไมประเมิน ไมประเมิน 0.00 0.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สถาบัน 

คะแนน 4.00 4.00 4.7 4.7 4.70 4.70 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
       

5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
       

4.88 4.86 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ขอ 9 9 9 9 5.00 5.00 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง

โดยตนสังกัด 

คะแนน 3.51 3.51 4.76 4.71 4.76 4.71 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมนิผลการดําเนนิงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนนิการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี  พบวา คณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา 

มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก สวนผลการประเมนิของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวเิคราะหจุดแข็ง แนวทางเสรมิ  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง    

          - 

 จุดท่ีควรพัฒนา   

1. บุคลากรของคณะยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ ทําใหการ 

 เช่ือมโยงตัวบงช้ี และการกําหนดคาเปาหมายไมสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ 

 กําหนด 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อเสรมิสรางความรูและทักษะในการจัดทําแผนปฏบิัติราชการที่ 

 ถูกตองใหบุคลากรของคณะ 

 
 

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 11 ตัวบงช้ี 

ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 8 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี  (ไมประเมินตัวบงช้ีสมศ.ที่ 1 และ4) 

พบวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชามีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวน

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.31 ไดคุณภาพระดับด ี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวเิคราะหจุดแข็ง แนวทางเสรมิ  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 

1. ผูทรงคุณวุฒิมีตําแหนงวิชาการสูง มีความเช่ียวชาญในศาสตรและสาขาวิชาเปนที่ยอมรับของ

สังคม มาชวยสอนและสรางความเขมแข็งใหกับคณะ 

แนวทางเสรมิ 

1. คณะควรจัดใหมีเวที (Forum) สําหรับการจัดการความรูที่เปนนัย (Tacit Knowledge) ใหกับ

ผูทรงคุณวุฒใินการถายทอดความรู เทคนคิ และประสบการณใหกับคณาจารยรุนใหม เพื่อตอ

ยอดความเขมแข็งตอไปในอนาคต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การพัฒนาคณาจารยและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความรู คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ ยังไม

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาบุคลากรสายอาจารยและสายสนับสนุนทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 

 - ในระยะสัน้ควรพัฒนาคณาจารยและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหมากยิ่งขึ้น 

      - ในระยะยาวควรพัฒนาคุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย และพัฒนาคุณวุฒิ 

         ของสายสนับสนุน 

 

 

 

 
   



 14 

 

องคประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานิสติ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 

ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัวบงช้ี  และตัวบงช้ี มก. 1 ตัวบงช้ี  พบวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานสิติ สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง 

1. คณะใหความสําคัญกับการดูแลนิสิตเปนอยางดี โดยมีคณะกรรมการใหคําปรึกษา มีแผนใน

การทําหนาที่ชัดเจน มกีารประชุมเพื่อแกไขการทํางานใหเกดิประสทิธผิลของงานอยางตอเนื่อง 

แนวทางเสรมิ 

1. ในการพัฒนาการทํางานดานดูแลใหคําปรึกษานิสิตเปนเรื่องที่ละเอียดออนซึ่งตองแกไขปญหา

อยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของระบบที่คณะสรางไว อาจตองเพิ่มกิจกรรมการ

จัดการความรูเขาไปในหนาที่ของกรรมการเพื่อสรางและจัดการองคความรูเปนของคณะใชใน

การบรหิารตอไป 

2. คณะมีแบบบันทึกช่ัวโมงกิจกรรมโดยมีหัวขอที่สอดคลองกับการกําหนดสมรรถนะของนิสิต 

ดังนั้นคณะควรพัฒนาใหเปน  Student Competency Card ซึ่งสามารถใชเปนสวนเพิ่มจาก 

Transcript เมื่อนสิติจบการศกึษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในการประเมินผลตามโครงการตาง ๆ ที่คณะดําเนินการพบวาตัวช้ีวัด (KPIs)  และเปาหมาย 

(Targets) นัน้จะเปนการวัดจํานวนผูเขารวม และความพึงพอใจของการบริหารโครงการ ซึ่งผล

นัน้ยังอาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว  ดังนั้นในการจัดทําโครงการ

ตอไปอาจตองปรับปรุงเรื่องของการวัดประเมินผลที่เปน Output  และการติดตาม Outcome 

เพื่อใหเกดิความชัดเจนในการนําผลไปปรับปรุงตอไป 

2. การพัฒนานิสิตคณะมีโครงการในการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพหลาย

โครงการเพื่อเสริมความเขมแข็ง อาจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหนิสิตมีการฝกงาน/

ประสบการณจากภาคธุรกจิอุตสาหกรรม หรอืจัดทําเปนโครงการฝกงานภาคฤดูรอนแทนกอน

การปรับปรุงหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงช้ี 

ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 3 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี พบวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีผล

การประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.47  ไดคุณภาพระดับดี   สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

มคีะแนนเฉลี่ย 4.38 ไดคุณภาพระดับด ี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 4 การวจัิย สรุปไดดังนี้ 
 

แนวทางเสรมิ 

1. เนื่องจากคณะตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงควรกําหนดหัวขอวิจัยใหสอดคลอง

กับความตองการของผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมดังกลาว  โดยเฉพาะในดาน logistic , 

risk management, lean management , unit cost, operation research   และอุตสาหกรรม

บรกิาร ฯลฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งานวจัิยและผลงานวชิาการจากบุคลากรรุนใหมยังมนีอย 

ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯควรจัดตั้งคณะกรรมการ “Research Bank” ที่มีการบริหารจัดการแบบ Bank เพื่อใหมี

การจัดทํา Research proposal ไวจํานวนหนึ่ง เมื่อรับอาจารยใหมเขามาทํางานก็จะสามารถทํา

วิจัยไดทันที อาจารยใหมที่ทําวิจัยแลวเสร็จจะสามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเพื่อใหได  KPI  

มโีอกาสเขาสูตําแหนงทางวชิาการไดรวดเร็ว 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จํานวน 4 ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี พบวา คณะ

เศรษฐศาสตร ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวชิาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 

1. สาขาวชิาที่คณะฯ เปดสอนสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

แนวทางเสรมิ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อบรกิารวชิาการแกชุมชนในเชิงรุก 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมนิผลการดําเนนิงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี พบวา คณะ

เศรษฐศาสตร ศรรีาชา มีผลการประเมนิตนเอง มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก สวนผลการ

ประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนสอนยังไมชัดเจนและไมเปน

ระบบครบวงจร 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนใหชัดเจน และเปน

ระบบครบวงจรทุกกจิกรรม 

 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 

ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 4 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีผล

การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.74 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 

1.   ผูบรหิารมคีวามตัง้ใจ มุงม่ัน และอุทศิเวลาในการบรหิารคณะ 

2. มรีะบบบรหิารความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูบรหิารสวนใหญยังมปีระสบการณไมมากทําใหเกดิขอผิดพลาดในการดําเนนิงานในดานตาง ๆ 

2. อาจารยซึ่งมจํีานวนไมมากตองชวยรับผิดชอบงานบรหิาร ทําใหมผีลกระทบตอเวลาที่จัดสรรให   

 ดานวชิาการ 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรมกีารฝกทักษะดานการบรหิารงานดานตาง ๆ ใหผูบรหิารที่มปีระสบการณจํากัด 

2. ควรลดภาระงานบรหิารของอาจารยโดยการพัฒนาระบบงานที่มปีระสทิธภิาพและเพิ่มบุคลากร 

 สายสนับสนุน 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัว

บงช้ี พบวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนนิงานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง 

1. มแีผนกลยุทธทางการเงินของคณะ 

แนวทางเสรมิ 

1. ควรมกีารวเิคราะหทางการเงินที่ชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น 

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 2 ตัวบงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี พบวา คณะ

เศรษฐศาสตร ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมนิของคณะกรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.86 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ  

จากผลการดําเนินงานในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
  

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสรมิ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาแลว 

พบวา มรีะบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศกึษาที่เกี่ยวของกับคณะวชิา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน

ดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 

4.64 ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอยีดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัย

นําเขา 

กระบวนการ 

 
ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพ

บัณฑิต  

- - - - 5.00 4.18 4.45 5.00 5.00 4.18 4.45 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

4.60 4.76 4.75 4.76 - 4.72 4.72 4.73 4.72 4.72 4.73 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ดานธรรมา 

ภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.70 4.70 4.71 4.71 4.70 4.71 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.60 4.80 4.78 4.80 - 4.72 4.72 4.74 4.72 4.72 4.74 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.09 4.09 4.50 4.50 4.09 4.25 

เฉล่ียภาพรวม 4.60 4.74 4.72 4.74 5.00 4.47 4.51 4.73 4.71 4.47 4.64 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนนิงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.67   ได

คุณภาพระดับพอใช สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ควรขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตระดับ
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ปรญิญาตร ี โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหครอบคลุมอยางนอย 5 

ดาน  โดยเฉพาะการสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูใชบัณฑติและสังคม   

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.73 อยูในเกณฑดีมาก   หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.71  ไดคุณภาพระดับดีมาก     สะทอนใหเห็นวาคณะเศรษฐศาสตร ศรี

ราชา  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี

ประสิทธิภาพ คลองตัว  โปรงใส ตรวจสอบได   สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน

เฉลี่ย 4.74 ไดคุณภาพระดับดมีาก  สะทอนใหเห็นวาคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา  มีระบบกลไกการจัดการ

เรียนการสอนและงานวิจัยและการใหบริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคม   

ทั้งนี้คณะควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารยตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  

รวมถงึการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม   ตลอดจน

การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนสิติ 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวม

มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25   ไดคุณภาพระดับดี    สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรี

ราชา ควรมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ   โดยการจัดการความรูจาก

ผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคใหไดรับการตพีมิพเผยแพรเพิ่มขึ้น รวมทัง้การสนับสนุนการนํางานวิจัยไปใช

ประโยชน  
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบรหิารจดัการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผู

มีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดย

ผลการประเมนิในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยูในเกณฑดมีาก รายละเอยีดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  

มุมมองดานการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

- 4.86 4.83 4.86 5.00 4.59 4.67 4.88 4.86 4.59 4.78 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.67 4.67 4.67 - 4.85 4.85 4.70 4.70 4.85 4.74 

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรู

และนวัตกรรม 

4.20 4.50 4.50 4.50 - 3.97 3.97 4.35 4.35 3.97 4.16 

เฉล่ียภาพรวม 4.60 4.74 4.72 4.74 5.00 4.47 4.51 4.73 4.71 4.47 4.64 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนนิงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.10 ได

คุณภาพระดับดี   สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ควร

ขับเคลื่อนคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   ตลอดจนจัด

โครงการ/กจิกรรมพัฒนาชุมชนหรอืองคกรภายนอกเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้นแกชุมชนในดานตางๆ   

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมนิคะแนนเฉลี่ย 4.74  ไดคุณภาพ

ระดับดมีาก   สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มกีระบวนการพัฒนาแผน   พัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน  ทัง้นี้คณะควรมกีารวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
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ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และมนีโยบาย แผนงาน การบรหิารจัดการงานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

โดยมกีารบูรณาการการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกิจกรรมนสิติ 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉลี่ย  5.00   ไดคุณภาพระดับดีมาก  

สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งมีการจัดสรรเงินสนับสนุน และสงเสริมใหอาจารยประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.16 

ไดคุณภาพระดับดี  สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา  ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย ทัง้ดานคุณวุฒแิละตําแหนงทางวชิาการ และสงเสรมิการสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อให

เกดิการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ  
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับคณะวชิา 2 ดาน คอื ดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยผลการประเมิน

ในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.64 ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอยีดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 

ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สม

ศ. 

รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สม

ศ. 

รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา 

4.47 4.70 4.70 4.70 - 4.34 4.34 4.65 4.65 4.34 4.59 

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 4.20 4.33 4.33 4.33 - 3.60 3.60 4.28 4.28 3.60 4.17 

   3) ดานการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ดานการบริหารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.71 4.71 4.83 4.83 4.71 4.80 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.78 5.00 3.69 3.80 4.82 4.80 3.69 4.26 

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 4.18 4.45 4.80 4.75 4.18 4.62 

   2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.09 4.09 4.67 4.67 4.09 4.38 

   3) ดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 4.60 4.74 4.72 4.74 5.00 4.47 4.51 4.73 4.71 4.47 4.64 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดีมาก ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงาน

ไดดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศกึษา พบวา ภาพรวมมผีลการประเมนิได

คุณภาพระดับดมีาก มคีะแนนเฉลี่ย 4.59   ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดาน

กายภาพ มคีะแนนเฉลี่ย 5.00  ดานวิชาการ มคีะแนนเฉลี่ย 4.17 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ

ดานการบริหารจัดการ มคีะแนนเฉลี่ย 4.80  สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรรีาชา  มกีารบริหาร

ดานการเงนิ มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรไดตามพันธกจิและเปาหมายที่กําหนดไว   รวมทัง้มกีารบรหิาร

จัดการที่มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้คณะควรสนับสนุนสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพอาจารย ทัง้จากคุณวุฒิและ

ตําแหนงทางวชิาการเพิ่มมากขึ้น 

- ดานการดําเนนิการตามภารกจิของสถาบันอุดมศกึษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมนิ ได

คุณภาพระดับดมีาก มคีะแนนเฉลี่ย 4.26 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการ

ผลติบัณฑติ มคีะแนนเฉลี่ย 3.59 ดานการวจัิย มคีะแนนเฉลี่ย 4.38 ดานการใหบรกิารทางวิชาการแก

สังคม  มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มคีะแนนเฉลี่ย 5.00 สะทอนให

เห็นวา คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา  มกีารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรยีนรู ตอบสนองความ

ตองการของนสิติไดเปนอยางด ี  ดานการวจัิย มกีารดําเนนิการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มกีาร

บรหิารจัดการเพื่อสงเสรมิและสนับสนุนคณาจารย ในการทําวจัิย  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด N/A N/A 

2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลเุปาหมาย N/A N/A 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑติ 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด 3 3 

4 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 

6 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 0 0 

8 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 0 0 

9 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสตูร

ฉบับเดียวกัน 

2 2 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก 

    

11 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

12 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 0 0 

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด 0 0 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 0 0 

16 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

18 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

19 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

20 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

21 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

0 0 

23 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

25 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

26 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

27 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF 3 3 

30 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

31 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 

32 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

33 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 2 2 

34 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีาร

ประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

3 3 

37 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

38 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 

39 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

40 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 2 2 

41 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 0 0 

44 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

45 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

46 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

47 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

48 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

องคกรวิชาชีพท้ังหมด 

0 0 

51 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

52 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

53 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

54 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

55 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมตัิตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

0 0 

58 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

59 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

60 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

61 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

62 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน

ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป) 

3 3 

65 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

66 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 

67 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

68 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 2 2 

69 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมตัิตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 

3 3 

72 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

73 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 

74 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

75 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 2 2 

76 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

77 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสตูร 

0 0 

79 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

80 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 0 0 

81 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

82 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 0 0 

83 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

84 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  0 0 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 452 452 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา 0 0 

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 235 235 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต     

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 217 217 

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 72 72 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 145 145 
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 0 

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  0 0 

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอ 

22 22 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 19 19 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  3 3 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยก

ตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเทา  

22 22 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาตรหีรือเทียบเทา  

0 0 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

13 13 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

9 9 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกปการศึกษาท่ีผาน

มา (กรณท่ีีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)  

    

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 14 14 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

10 10 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

4 4 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 1 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

1 1 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

0 0 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 6 6 

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา 

2 2 
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113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

4 4 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 1 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 

0 0 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

0 0 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

1 1 

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 41.18 41.18 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสตูร 387.07 387.07 

120 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา 0 0 

121 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 266.29 266.29 

122 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ 0 0 

123 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 120.78 120.78 

124 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง 0 0 

125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 0 0 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา               

1,166.00  

                           

1,166.00  

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

              

1,166.00  

                           

1,166.00  

128 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จาก

คะแนนเตม็ 5) 

4.19 4.19 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.03 4.03 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน

อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการดานอาหารและสนาม

กีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.96 3.96 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรกัษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัด

ของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมรีะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ

4.18 4.18 
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

4.03 4.03 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศกัยภาพดาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

19 19 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัย 

22 22 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 

0 0 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน              

20,000.00  

                         

20,000.00  

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              

20,000.00  

                         

20,000.00  

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน        

18,534,190.00  

                   

18,534,190.00  

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

18,534,190.00  

                   

18,534,190.00  

203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 19 19 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 19 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีปฏบัิติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0 0 

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 3 3 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  0 0 

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3 3 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีลาศึกษาตอ 0 0 

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  0 0 

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   0 0 

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพิีมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา

นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 0 

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0 0 

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 4 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน 7 7 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 0 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 3 3 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดบัชาต ิ 0 0 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาต ิ 0 0 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

3 3 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงาน

จะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

0 0 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ)        

23,799,585.11  

                   

23,799,585.11  

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ            

300,000.00  

                       

300,000.00  

286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภณัฑอาคารสถานท่ีและท่ีดนิ     

   - ปงบประมาณ        

19,545,534.10  

                   

19,545,534.10  

   - ปการศึกษา     

287 คาใชจายดานครภุัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ)          

3,058,789.29  

                     

3,058,789.29  
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ลําดับ 

ท่ี 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ            

300,000.00  

                       

300,000.00  

289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ)            

856,700.00  

                       

856,700.00  

290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ) 

         

1,577,748.54  

                     

1,577,748.54  

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ)          

5,556,908.25  

                     

5,556,908.25  

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ)        

39,899,521.46  

                   

39,899,521.46  
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ภาคผนวกท่ี 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

กลุมท่ี 1   อาจารยและบุคลากร  จํานวน  3  คน  

1. อาจารยซึ่งมจํีานวนไมมากตองชวยรับผิดชอบงานบรหิาร ทําใหมผีลกระทบตอเวลาที่จัดสรรให   

ดานวชิาการ 

2. มเีพื่อนรวมงานที่ดี 

3. มโีอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน  

4. บุคลกรยังมปีระสบการณในการทํางานนอยเนื่องจากเปนคณะที่เปดใหม 

กลุมท่ี 2   นิสติปรญิญาตร ีจํานวน  3 คน 

1.   มสีถานที่ และบรรยากาศในการเรยีนที่ดี 

2.  บางรายวชิาในกลุมเรยีนมีกลุมใหญมากเกนิไปทําใหมีความลาชาในการเช็คช่ือเขาช้ันเรยีน 

3. รายวชิาของเศรษฐศาสตรคอนขางยากทําใหนสิติถอนรายวชิาเปนจํานวนมาก 

4.   คณะควรเนนกจิกรรมเพื่อสังคมใหมากขึ้น เชน คายอาสา การนําเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชกับ

ชุมชน 

5.  งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนในการจัดกจิกรรมสําหรับนสิติมจํีานวนคอนขางนอย เนื่องจากคณะ 

ยังมจํีานวนนสิติที่นอย 

6.  ควรมกีารแนะแนวเรื่องสาขาและรายวิชากอนการเลอืกเรยีนของนสิติช้ันปที่ 3 

กลุมท่ี 3   ศิษยเกา  จํานวน  2 คน 

1.   สาขาธุรกจิเกษตรสามารถตอบสนองความตองการของภาคตะวันออก  

2.  ศษิยเกานําความรูที่ไดเรยีนไปประยุกตใชในการทํางานและชีวติประจําวันไดเปนอยางดี 

3.  การจัดการเรยีนการสอนของระดับปรญิญาโท ควรมกีารปรับปรุงในดานตาง ๆ ไดแก หองเรยีน   

    อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน อาหารวาง เปนตน 

4.  การเรยีนการสอนในระดับปรญิญาโทควรเชิญผูทรงคุณวุฒมิาสอนใหมากขึ้น 

5.  ควรมกีารจัดตัง้สโมสรศิษยเกาเพื่อสรางเครอืขาย 

6.  บรรยากาศการเรยีนการสอนอาจารยใหความดูแลและเอาใจใส มคีวามประทับใจ 

7. ช่ือหลักสูตรธุรกจิการเกษตรสื่อความหมายใหเขาใจวาเปนการเรยีนการสอนดานเกษตรเทานัน้        

  ดังนัน้ควรมกีารปรับปรุงหรอืสื่อความหมายของช่ือหลักสูตรใหเขาใจงาย 

8. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศยังไมคอยมแีผนรองรับ ตลอดจนการเขาถงึเทคโนโลย ีควรมกีารพัฒนา   

  เศรษฐศาสตรดานซอฟตแวรเชิงธุรกจิ โดยมกีารรองรับในรายสาขาวชิา 
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กลุมท่ี 4  ผูใชบรกิารทางวชิาการ  จํานวน  2  คน  

1. คณบดมีคีวามสัมพันธที่ดกีับชุมชน ดูแลซึ่งกันและกัน อยูกันแบบพี่นอง 

2. โครงการบรกิารวิชาการที่จัดอบรมใหกับชุมชนสามารถนําไปใชในครัวเรอืนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. ควรจัดโครงการดานการพัฒนาการตลาด การออกผลิตภัณฑใหม และใหมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ระหวางชุมชนตาง ๆ  

4. คณะและมหาวทิยาลัยเปนที่ปรกึษาและเปนแหลงเรยีนรูของชุมชน 
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ภาคผนวกท่ี 3   

ภาพกจิกรรม 

    

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบรหิารและบุคลากร 

 

 

 

 

    
 

    

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ศิษยเกา นสิติ อาจารยและบุคลากร และผูใชบรกิารทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ดวยวาจาใหผูบรหิารและบุคลากรรับทราบ 
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