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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 1 คน บุคลากร จ านวน 2 
คน นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า จ านวน 7 คน กลุ่มผู้รับบริการวิชาการ 2 คน 
  คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
4.34 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง 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 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

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

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต 

4.34 4.34 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 3.90 4.18 4.00 3.45 3.59 4.63 4.63 3.90 4.43 4.50 4.50 3.45 4.21 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต 

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 3.10 3.10 - 1.80 1.80 4.67 4.67 3.10 3.89 4.67 4.67 1.80 3.23 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 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 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 - 4.80 4.80 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.96 4.75 4.75 4.80 4.76 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.83 4.83 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.83 4.91 5.00 5.00 4.70 4.85 

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.50 4.89 4.89 4.89 4.79 4.78 4.79 5.00 4.22 4.28 4.00 3.60 3.63 4.83 4.83 4.22 4.63 4.71 4.70 3.60 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดี 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ด ี ดี ดี ดี ดี 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. การปลูกฝังการท างานของบุคลากรที่เน้นให้การประกันคุณภาพฝังในงานประจ าผ่านระบบการวัด

ประเมิน KPI บุคคลและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์คณะเพ่ือลดภาระการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองในช่วงปลายปีการศึกษา 

2. การพัฒนารูปแบบการท าแผนกลยุทธ์และจัดท าแบบฟอร์มโครงการที่มีการเชื่อมโยง Output และ 
Outcome ที่ชัดเจน ซึ่งได้เผยแพรให้คณะและหน่วยงานต่างๆในวิทยาเขตศรีราชาน าไปใช้ประโยชน์ 

แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. เป็นคณะใหม่และมีจ านวนบุคลากรไม่มากในขณะที่มีจ านวนนิสิตเพ่ิมข้ึนมาก ท าให้อาจารย์ต้อง

จัดสรรเวลามาช่วยงานธุรการมากจนมีผลกระทบต่องานด้านวิชาการ 
2. ยังพ่ึงพาผู้ทรงคุณวุฒิในอัตราที่สูง 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางแผนก าลังคนเพ่ือให้มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงาน และทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน

อนาคต 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
  - 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
1. การพัฒนารูปแบบการท าแผนกลยุทธ์และจัดท าแบบฟอร์มโครงการที่มีการเชื่อมโยง Output และ 

Outcome ที่ชัดเจน ซึ่งได้เผยแพรให้คณะและหน่วยงานต่างๆในวิทยาเขตศรีราชาน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อสังเกต 
1. เอกสารหลักฐานอ้างอิงส าหรับบางข้อในหลักเกณฑ์ไม่มีหรือไม่สอดคล้องในระบบออนไลน์ ควร

ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างชัดเจน  
โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการท างาน และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงสุด 
เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัย มีคุณภาพและได้
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต มีผลงานเป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
   การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 
2555  พบว่า คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 12 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 6 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 6 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่  3-4 
กรกฎาคม 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ จาก 37 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.44 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.64 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

  กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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  ก าหนดการประเมินฯ 

  วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 

08.30 – 9.30 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์  
  ศรีราชา ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา               
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

9.30 – 10.30 น. - คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
10.30 – 12.00 น. -  ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. - สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่ได้เข้ามารับบริการทางวิชาการ จ านวน 2 ท่าน 
13.30 – 14.30 น. - สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และศิษย์เก่า จ านวน 7 

ท่าน 
14.30 – 15.00 น. - สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์และบุคลากร จ านวน 3 ท่าน 
15.00 – 16.30 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 

08.30 – 12.00 น. - คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมและสรุปผลการประเมินฯ 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
  และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รับทราบ 

  วิธีการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 
พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ ดังตารางที่ 1 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3, 1, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.62 4.32 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่1, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 
 

4.63 4.34 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.83 4.70 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบง่ชี้) 
 

4.83 4.71 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่1 
   

4.18 3.37 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่1, 12 
   

4.22 3.60 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 8 5.00 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ ์

คะแน
น 

0 0 0 0 0.00 0.00 

17 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
       

4.43 4.21 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

2.1 
ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 7 7 5.00 5.00 

2.2 
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อย
ละ 

(เง่ือนไ
ข 1) 

35 35 

9.5 

37.25 

9.5 

37.25 3.10 3.10 
25.5 25.5 

ผลต่า
งค่า
ร้อย
ละ

(เง่ือนไ
ข 2) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.3 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อย
ละ 

(เง่ือนไ
ข 1) 

40 40 

7.5 

29.41 

7.5 

29.41 4.90 4.90 
25.5 25.5 

ผลต่า
งค่า
ร้อย
ละ

(เง่ือนไ
ข 2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.5 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 
ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00 

2.8 
ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 5 4 5.00 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

0 0 
0 

0 
0 

0 0.00 0.00 
0 0 

 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน 

  
0 0 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน 
  

0 0 
  

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 
  

0 0 
  

 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 

  
0 0 

  

 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน 
  

0 0 
  

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน 
  

0 0 
  

 
จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน 

  
0 0 

  

 
จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์
ท างาน 

คน 
  

0 0 
  

 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 
  

0.00 0.00 
  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแน
น

ประเมิ
นจาก
นายจ้

าง 

3.51 3.51 4.34 4.34 4.34 4.34 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

20 20 
6.50 

19.70 
4.25 

12.88 3.94 2.58 
33 33 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 
  

33 0 
  

 
การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
(proceeding) 

ผลงา
น   

1 0.50 1 0.50 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

ผลงา
น   

8 6.00 5 3.75 
  

 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรอื
จังหวัด 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

0 0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 0.00 

0 0 
  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 
  

0 0 
  

 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  



10 
 

ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรอื
จังหวัด 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์
สัดส่ว

น 
0 0 

105 
4.12 

105.00 
4.12 3.43 3.43 

26 25.50 

 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 

  
0 0.00 0.0 0.00 

  

 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 

  
13 26.00 13.0 26.00 

  

 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 

  
4 20.00 4.0 20.00 

  

 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 
  

0 0.00 0.0 0.00 
  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 
  

1.0 3.00 1.0 3.00 
  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 
  

0 0.00 0.0 0.00 
  



11 
 

ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 
  

0.0 0.00 0.0 0.00 
  

 
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 
  

2.0 10.00 2.0 10.00 
  

 
รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 
  

5 36.00 4.5 36.00 
  

 
ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตรี คน 

  
0 0.00 0.0 0.00 

  

 
ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน 

  
0 0.00 0.0 0.00 

  

 
ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน 

  
1 10.00 1.0 10.00 

  
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.67 

3.1 
ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 
ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 

3.3 
ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 3.89 3.23 

4.1 
ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 
ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 5 4 4.00 4.00 

4.3 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

สัดส่ว
น 

7500
0 

7500
0 

7,907,253.
00 322,745.

02 

7,367,2
53 300,70

4.20 
5.00 5.00 

25 24.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

1 1 
1.75 

6.9 
0.75 

2.9 3.43 1.47 
26 25.5 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 

  
25.50 25.50 

  

 
จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด คน 

  
0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 

มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงา
น   

7 1.75 3 0.75 
  

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

   
0 0.00 0 0.00 

  

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

   
0 0.00 0 0.00 

  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรอื
จังหวัด 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงา
น   

0 0.00 0 0.00 
  

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์
ร้อย
ละ 

15 15 
5 

19.61 
4 

15.69 4.90 3.92 
25.5 26 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 
การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง 
  

1 0 
  

 
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 

  
1 1 

  

 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 

  
3 3 

  

 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ
งานสร้างสรรค์ 

เร่ือง 
  

0 0 
  

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อย
ละ 

5 5 
0.50 

1.96 
0.00 

0.00 0.98 0.00 
26 25.5 

 
บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

เร่ือง 
  

2 0.50 0 0.00 
  

 
บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เร่ือง 
  

1 0.00 0 0.00 
  

 

ต าราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เร่ือง 
  

0 0.00 0 0.00 
  

 

ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง 
  

0 0.00 0 0.00 
  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
      

5.00 4.50 

5.1 
ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 
กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิัย 

ร้อย
ละ 

10 10 

2.00 

100.00 

2.00 

100.00 5.00 5.00 
2.00 2.00 

 
- ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง 
  

1 0 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

 
- ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง 

  
0 0 

  

 
- ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

เร่ือง 
  

1 2 
  

 
- โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง 
  

2 2 
  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดอียู่ดี
ของชาติ) 

ข้อ 
  

0 0 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

6.1 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
      

4.96 4.76 

7.1 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.3 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 5 5 6 5 5.00 4.00 
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% 
หรือ

สัดส่วน
) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแน
น 

4.00 4.00 4.8 4.8 4.80 4.80 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
     

5.00 5.00 

8.1 
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.91 4.85 

9.1 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแน
น 

0 0 4.83 4.70 4.83 4.70 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
  - 
  แนวทางเสริม 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
  ข้อเสนอแนะ 
   - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
   - 

ข้อสังเกต 
  - 
 



16 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
  - 
  แนวทางเสริม 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. เป็นคณะใหม่และมีจ านวนบุคลากรไม่มากในขณะที่มีจ านวนนิสิตเพ่ิมข้ึนมาก ท าให้อาจารย์ต้อง
จัดสรรเวลามาช่วยงานธุรการมากจนมีผลกระทบต่องานด้านวิชาการ 

2. ยังพ่ึงพาผู้ทรงคุณวุฒิในอัตราที่สูง 

  ข้อเสนอแนะ 
  - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
  - 
 ข้อสังเกต 
  - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
  - 

ข้อสังเกต 
  - 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณะมีกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่ชัดเจน โดยมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (IDKU) 
2. มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนิสิตสู่สากล เช่น โครงการ AEC passport 

  แนวทางเสริม 
1. ทุกกิจกรรมควรด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน PDCA 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
  ข้อเสนอแนะ 
   - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
   - 

ข้อสังเกต 
    - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเฉลี่ยต่อหัวอาจารย์ในระดับสูง 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนอาจารย์ของคณะที่ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกคณะมีค่อนข้างน้อย 
2. คณะควรตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 

  ข้อเสนอแนะ 
1. เร่งด าเนินการให้วารสาร “ เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ” ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ

และข้ึนรายชื่ออยู่ในฐาน TCI  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบว่าการบริการทางวิชาการแก่สังคมสามารถท าให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและ

คงอัตลักษณ์คนในชุมชน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดแผนและด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยสามารถท าให้ชุมชนคง 

อัตลักณ ์

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับ ดมีาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
 - 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีความสามารถในการพ่ึงพอตนเองด้านการเงิน 

  แนวทางเสริม 

1. ควรพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 2  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบเอกสารหลักฐานออนไลน์สะดวกแก่การตรวจ 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพ
ระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 3. 
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ตารางท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. 
สม
ศ. 

รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

รวม 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบณัฑิต  - - - - 4.00 3.46 3.64 4.00 4.00 3.46 3.64 

มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.50 4.82 4.81 4.82 - 4.42 4.42 4.76 4.75 4.42 4.68 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภบิาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.80 4.80 4.86 4.86 4.80 4.85 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.50 4.80 4.78 4.80 - 4.35 4.35 4.71 4.69 4.35 4.61 

มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 1.80 1.80 4.50 4.50 1.80 2.88 

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.79 4.78 4.79 4.00 3.60 3.63 4.71 4.70 3.60 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี ดี ดีมาก 

ดี
มาก 

ด ี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.64 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่จ านวนน้อย 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการวิชาการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของสังคม ตลอดจนบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.88 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ซึ่งเก่ียวข้องกับการน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่น ามาใช้ประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ยังไม่มีผลงาน
วิชาการการที่ได้รับการรองรับคุณภาพ และการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย 
คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.34 อยูใ่นเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4. 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. 
สม
ศ. 

รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

- 4.71 4.67 4.71 4.00 3.73 3.78 4.63 4.57 3.73 4.33 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.89 4.89 - 4.87 4.87 4.90 4.90 4.87 4.89 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

4.00 4.50 4.50 4.50 - 2.21 2.21 4.25 4.25 2.21 3.23 

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.79 4.78 4.79 4.00 3.60 3.63 4.71 4.70 3.60 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี ดี ดีมาก 

ดี
มาก 

ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพ
ระดับด ีสะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านนิสิตและผู้
มีส่วนได้เสียที่ดี แต่ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งชี้สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และสมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.89 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีกระบวนการพัฒนาแผน พัฒนาการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีระบบในจัดหาและการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.23  ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ควรสนับสนุนการน างานวิจัยหรืองาน
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สร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ให้สามารถสะท้อนสมรรถนะในการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. 
สม
ศ. 

รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

4.34 4.90 4.90 4.90 - 4.31 4.31 4.77 4.77 4.31 4.68 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 4.00 5.00 5.00 5.00 - 3.43 3.43 4.60 4.60 3.43 4.41 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.75 4.75 4.83 4.83 4.75 4.81 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.67 4.63 4.67 4.00 3.03 3.12 4.64 4.60 3.03 3.87 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.50 4.33 4.50 4.00 3.46 3.64 4.40 4.25 3.46 4.13 

   2) ด้านการวิจยั 5.00 4.50 4.50 4.50 - 1.80 1.80 4.67 4.67 1.80 3.23 

   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 

   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.79 4.78 4.79 4.00 3.33 3.37 4.71 4.70 3.60 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ด ี พอใช้ พอใช้ ดีมาก 

ดี
มาก 

ด ี ดี 
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.68 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  5  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย4.81  
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหารด้านการเงิน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ คณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิแล้วต าแหน่งวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 3.87 มีคะแนนเฉลี่ย ดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.13 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5 สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งมีการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
1. นิสิตปัจจุบันปริญญาตรี จ านวน 5 คน 

- นิสิตคาดหวังว่าจะสามารถน าความรู้ความสามารถใช้ในการด าเนินชีวิต มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้กับ
การประกอบอาชีพ เช่น การลดต้นทุน  

- วัฒนธรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ ระบบ SOTUS น้องเคารพรุ่นพ่ี รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง มิตรภาพพ่ี
น้อง อบอุ่นดี อาจารย์และรุ่นพ่ี เป็นกันเอง  

- ระบบการท างานภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เช่น อบก. สโมสรนิสิต ยังไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการท างานที่ชัดเจน ในส่วนคณะให้ความร่วมมือดีมาก คณะให้ความส าคัญกับนิสิต 

- ในด้านมาตรฐานการเรียนการสอน รายวิชาของคณะฯ ที่มีผู้เรียนจ านวนมากมีการแบ่ง section  
อาจารย์ที่ผู้สอนแต่ละคน อาจจะเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน 

- กรณีรับนิสิตจ านวนมาก ควรมีแผนรองรับ 
- คณะฯ ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การประชุมนายกสโมสรนิสิต 

ควรมีการให้บริการการขอใช้อุปกรณ์ เช่น การขอใช้รถ ไม่ต้องไปขอทีส่่วนกลาง 
- ต้องการพ้ืนที่ร่มรื่นภายในคณะเพ่ิมข้ึน อยากให้คณะปรับปรุงด้านกายภาพให้มีความร่มรื่น มีพัดลมไอ

น้ า 
- รถสวัสดิการมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอกับนิสิต ท าให้การเดินทางภายในวิทยาเขตมีความล าบาก 
- คณะฯ ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนด้านกิจกรรมนิสิต ที่จะท าให้นิสิตไดรู้้จักปรับตัวให้สามารถ

ร่วมงานกับคนอ่ืนได้ รู้จักวิธีการเข้าสังคม 
- อยากให้คณะฯ สนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมนิสิต นอกเหนือจากงบประมาณของส่วนกลาง กรณี

ไม่พอต้องไปหาแหล่งสนับสนุนจากภายนอก 
- คณะฯ ขาดการประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์น้อยไป  

อาจจะมีแต่นิสิตยังไม่มีส่วนร่วม  
 

2. นิสิตปริญญาโท ปัจจุบัน 1 คน 
- ได้เครือข่าย เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนจากบุคลลที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  
- ต้องการสถานที่จอดรถเพ่ิมเติม ที่นั่งในการพบปะไม่เพียงพอและแดดร้อน 
- กลุ่มนิสิตยังไม่มีการรับรู้หรือได้รับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง

จริงจัง 
 

3. นิสิตเก่า ปริญญาโท จ านวน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ มีความเต็มใจให้บริการ 
- มาตฐานการศึกษาเทียบเท่าบางเขนเนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่มาจากบางเขน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4. บุคลากร จ านวน 2 คน 
- คณะฯ มีการพัฒนา ระบบงาน ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น มีความ

สอดคล้องให้สามารถท างานได้อย่างมีมาตฐานตามคุณภาพการศึกษา 



27 
 

- คณะฯ ควรมีหัวหน้าส านักงาน หัวหน้าศูนย์ ในการบริหารจัดการคณะฯ 
 
5. อาจารย์ 1 คน 

- อาจารย์มีภาระงานนอกเหนือการเรียนการสอน ช่วยงานบริหารมากขึ้น ท าให้งานในส่วนที่ช่วยคณะฯ 
อาจมีผลต่องานวิชาการบ้าง  

- คณะฯ มีการอบรมบุคลากรสายวิชาการด้านการผลิตเอกสารประกอบการสอนและการวิจัย  
- คณะฯ ควรมีระบบที่ช่วยสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย และน าเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 

6. กลุ่มผู้ใช้งานบริการวิชาการคณะ 

6.1 ผู้ประกอบการ  OTOP (SME) 
- ได้รับความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามวิทยากรได้ตลอดเวลา 
- ได้รับความรู้ทางด้านช่องทางการตลาด สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นรูปธรรม เช่น ช่องทางการ

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การออกแบบโลโก้ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้ประกอบการได้น าโลโก้ไปจดทะเบียนทางการค้า 

- การประชาสัมพันธ์ด้านบริการทางวิชาการ มีหลายช่องทาง อาทิ สื่อวิทยุ อสมท.  ผ่านกลุ่มพัฒนา
ชมุชน  ผ่านหนังสือเชิญไปที่ผู้ประกอบการโดยตรง 

- อยากให้มีการติดตามผลว่าผู้ประกอบการได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงหรือไม่ ตลอดจนการต่อยอดองค์
ความรู้จากองค์ความรู้เดิม 

6.2 โรงเรียน 
- มีการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนได้ส่งนักเรียนมาแข่งขันทางด้านเศรษฐศาสตร์   
- มีการท า MOU ร่วมกัน เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไปบรรยาย  
- นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแบ่งปันเพื่อนร่วมชั้น

เรียน  
- นักเรียนรู้จักสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มากข้ึน 
- ควรมีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตการ ด้านการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัย องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

และเผยแพร่เอกสารให้นักเรียน จะท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มากขึ้น 
- ได้รับความไว้วางใจจากคณาจารย์ในโรงเรียนให้มาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี

ราชา มากข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

           
 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ประชุมหารือก่อนประเมิน 

 
 

           
 

           
 

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนิน 
ต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
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คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์นสิิตปัจจุบันปริญญาตรี จ านวน 5 คน 

 
 

           
 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์นสิิตปัจจุบันปริญญาโทและศิษยเ์ก่าปรญิญาโท จ านวน 2 คน 
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คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์กลุม่ผู้ใช้งานบริการวิชาการคณะฯ จ านวน 2 คน 

 

           
 

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ 
รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บรหิาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 


