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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1   ข้อมูลทั่วไป  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเดิมเป็นสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงานนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพ .ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ”ต่อ
ทบวงมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก าลังคนในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออกต่อมาในปีพ .ศ. 2542 ได้มีมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด
ฐานะจาก “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา” เป็น “วิทยาเขตศรีราชา” 

วิทยาเขตศรีราชาตั้งอยู่ ณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ 199 ไร่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ท า
หน้าที่ผลิตบัณฑิต   ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาและวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาตแิละ 1 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานวิทยาเขตศรี
ราชา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีปณิธาน “ วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้มีภูมิปัญญามีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอด
มรดกที่ดีงามของสังคมโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน” และก าหนดวิสัยทัศน์ 
“เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกที่พร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้” 

 
1.2   ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะ
วิชา ส านัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2556 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 ได้ก าหนดให้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน  2556 - 
31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนชุมชนรอบวิทยาเขต
1 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน ศิษย์เก่า 4 คนนิสิตปริญญาตรี 3 คน นิสิตปริญญาโท 2 คน อาจารย์ 3 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 5 คน รวม 19 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ได้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในวิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคารพลศึกษา 
และสภาพแวดล้อมโดยรอบวิทยาเขต ซึ่งผลการประเมินฯ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 4, 12, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2) 

4.31 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.44 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 4.46 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 4, 12, 16.1, 16.2, 4.09 การด าเนินงานระดับด ี
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17, 18.1, 18.2) 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 10 ตัวบ่งชี้(ยกเว้น สมศ. 4) 4.20 การด าเนินงานระดับด ี

 

ตารางท่ี ป.2    ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2 การผลิตบัณฑิต 2.87 4.75 4.10 4.01 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - 4.50 - 4.50 ดี 
4 การวิจัย 4.49 4.50 3.05 3.78 ดี 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.50 5.00 4.75 ดีมาก 
6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
7 การบริหารและจัดการ - 4.75 4.09 4.62 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00   4.00 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 3.28 4.67 4.14 4.31  
ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

 
ตารางท่ี ป.3    ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.47 4.47 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา           
มาตรฐานที่ 2 กด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.09 4.64 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

3.28 4.56 4.53 4.26 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

- 5.00 3.05 3.83 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 3.28 4.67 4.14 4.31  
ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

ตารางท่ี ป.4    ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.67 4.65 4.66 ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.70 4.62 ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 4.49 5.00 - 4.75 ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.81 5.00 2.95 3.18 พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.28 4.67 4.14 4.31  
ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

 



 3 
 

ตารางท่ี ป.5   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 1.81 4.67 2.64 3.38 พอใช้ 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.09 4.58 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.87 4.70 3.37 4.16 ดี 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.67 4.47 4.55 ดีมาก 
   2) ด้านการวิจัย 4.49 4.50 3.05 3.78 ดี 
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.50 5.00 4.75 ดีมาก 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 4.49 4.63 4.28 4.43 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 3.28 4.67 4.14 4.31  
ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี ดี  

 
คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา  เพื่อเป็น

แนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตมีท าเลที่ตั้งที่ดีโดยอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และแวดล้อมไป

ด้วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

 

แนวทางเสริม 
1. วิทยาเขตควรใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งในเรื่องโจทย์วิจัยและแหล่งฝึกปฏิบัติการ

ของนิสิตในสาขาต่างๆ รวมทั้งบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารวิทยาเขตและคณะควรร่วมกันสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้

เข้มแข็งมากขึ้น 
2. วิทยาเขตควรพัฒนาระบบและกลไกด้านการเงิน บัญชี ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/กิจกรรม รวมทั้งให้

ความส าคัญในการควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดให้มผีู้รับผิดชอบทีช่ัดเจน  
3. วิทยาเขตควรสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Community of Practice) ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี โดยมีระบบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวของวิทยาเขตเพ่ือใช้เป็นเวทีใน
การปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคในการท างาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ระบบงานของวิทยาเขต 

4. วิทยาเขต โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ
ด้านแผนปฏิบัติการ ควรวิเคราะห์และบูรณาการแผนงานด้านการประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่ง



 4 
 

ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
กระบวนการท างานและการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

5. วิทยาเขตควรใช้หลักวิศวกรรมจราจรพิจารณาจัดการจราจรบริเวณประตูหนึ่ง และประตูสาม เพื่อ
เพ่ิมความปลอดภัยให้กับทั้งนิสิตและบุคลากร 

ข้อสังเกต 
1. นิสิตมักได้รับบาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภายนอกวิทยาเขต โดยเฉพาะ

ช่วงสอบเสร็จ วิทยาเขตควรร่วมมือกับคณะสร้างความตระหนักรู้ให้นิสิตให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. ภายในวิทยาเขตศรีราชายังไม่มีสาขาของธนาคารใดเลย ท าให้นิสิตและบุคลากรมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุขณะข้ามถนนเพ่ือใช้บริการของธนาคาร ผู้บริหารควรเร่งด าเนินการให้มีสาขาของ
ธนาคารโดยด่วนที่สุด 

3. ภายในวิทยาเขตศรีราชามีสุนัขอาศัยอยู่ในบริเวณหน่วยงานต่างๆ จ านวนมาก โดยอยู่กันเป็นกลุ่มๆ 
และหวงพื้นที่ของกลุ่มตนมาก ท าให้มีนิสิตและบุคลากรถูกสุนัขกัดและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก 
วิทยาเขตควรจ ากัดพ้ืนที่อยู่อาศัยของสุนัข และให้ผู้ที่รักสุนัขดูแลให้อาหารเฉพาะบริเวณนั้น 
รวมทั้งอาจประสานกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการจัดการ ดูแล
ให้สุนัขมีสุขภาพดี พร้อมที่จะไปอยู่อาศัยกับผู้ใจบุญที่จะรับไปอุปการะต่อไป 

4. โรงอาหารของวิทยาเขต ถือเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่วิทยาเขตจัดบริการให้กับนิสิต และบุคลากร 
แต่อาหารภายในโรงอาหารของวิทยาเขต มีราคาสูงเมื่อเทียบกับปริมาณ มีชนิดของอาหารไม่
หลากหลาย และคุณภาพของอาหารไม่น่าประทับใจ วิทยาเขตควรพิจารณาวิธีการคัดเลือกร้านค้า 
โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วม และก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนที่ตามสมควร เพ่ือให้สามารถขายอาหารได้
ในราคาที่ถูกลง และ/หรือมีปริมาณ/คุณภาพของอาหารดีมากข้ึน 

5. วิทยาเขตควรจัดการระบบการเงินและบัญชี ทั้งด้านการรับ การจ่าย การบันทึกบัญชี และการ
รายงานให้เกิดความชัดเจน และครบทุกกิจกรรม เช่น การเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ซึ่งการมี
ระบบที่ชัดเจนจะช่วยทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6. วิทยาเขตควรให้ความส าคัญในการก ากับดูแลด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ โดยมี
ผู้รับผิดชอบสอบทาน วิเคราะห์ เสนอความเห็นทั้งด้านระบบบัญชี และกฎระเบียบปฏิบัติด้าน
การเงิน บัญชี เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

1.3   แนวปฏิบัติที่ดี  
1. การจัดประชุมบุคลากรรวมทั้งวิทยาเขต นับเป็นช่องทางส าคัญส าหรับการท าความเข้าใจในทิศ

ทางการพัฒนา รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็น
การลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโดยรวม เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกันภายใน
วิทยาเขต ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารก็ควรด าเนินการให้ต่อเนื่อง 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการนับเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ควรขยายผลหรือเป็น
ต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต 

 
1.4 ประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาเขตตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
คะแนน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 ที่
ดีขึ้น (ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 เป็น 3.40, 3.66 และ 4.01 ตามล าดับ)  เมื่อ
พิจารณาในด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า วิทยาเขตยังประสบปัญหาด้านคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ สกอ.
2.2) ซึ่งถึงแม้จะมีแนวโน้มที่ดีข้ึนแต่ยังคงมีผลประเมินฯ อยู่ในระดับพอใช้ รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3) ที่มีผลประเมินฯ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนั้น ควรสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อและท า
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น ส าหรับกระบวนการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งส่งผลให้มี
ผลผลิตที่ดีข้ึนในทุกตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ตัวบ่งชี้ สมศ. 3) ที่มีผล
การประเมินฯ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจากระดับพอใช้เป็นระดับดี 

 
ด้านการวิจัย 

คะแนน 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีผลการประเมินด้านการวิจัย ในปีการศึกษา 2556ลดลง เมื่อ
เทียบกับผลการประเมินฯ ของปีการศึกษา 2555 (ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 เป็น 
3.40, 4.17 และ 3.78 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า วิทยาเขตมีผลประเมินฯ ด้านเงิน
สนับสนุนงานวิจัยที่ลดลง (ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3) เนื่องจากผลประเมินฯ ของวิทยาเขตพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผล
ประเมินฯ ระดับคณะ ซึ่งมีบางคณะที่มีผลประเมินฯ อยู่ในระดับพอใช้ (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้คะแนน 2.71) 
ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาเขตและคณะควรสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยรอบวิทยาเขตให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสการได้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ส าหรับกระบวนการด าเนินงานด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการฯ ไม่พบการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณของวิทยาเขตเพ่ือเป็นทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  ในด้าน
ผลผลิตนั้นยังต้องเร่งปรับปรุงเก่ียวกับการผลิตบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น (ตัวบ่งชี้ สมศ. 
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7) โดยวิทยาเขตและคณะควรก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ตามรอบเวลาของแต่ละคน เพื่อเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมทั้งคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมบทความวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คะแนน 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีผลการประเมินด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในปี
การศึกษา 2556ลดลง เมื่อเทียบกับผลการประเมินฯ ของปีการศึกษา 2555 (ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554, 
2555 และ 2556 เป็น 3. 75, 5.00 และ 4.75 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณาในด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า วิทยา
เขตมีผลประเมินฯ ลดลงในตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่พบหลักฐานการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของวิทยาเขต ส่วนด้านผลผลิตนั้นมีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีมากที่ค่าเฉลี่ย 5.00 
คงท่ีจากปีที่ผ่านมา  

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนน 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีผลการประเมินด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปี
การศึกษา 2556คงท่ีในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ (ผลการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 เป็น 4.67, 
5.00 และ 5.00 ตามล าดับ) โดย วิทยาเขตได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การประชุม และการให้ค าแนะน าที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตควร
วางแผนกิจกรรม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนรอบข้างทั้งระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและภูมิภาค
ตะวันออก โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมให้ชัดเจน 
 
 
1.5 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการน าข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายในมาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
พบว่า วิทยาเขตได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจ านวน 29 ประเด็น วิทยาเขตได้วางแนวทางในการแก้ไข และ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ประเด็น ยังมี 2 ประเด็นที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

1) การประสานกับผู้ดูแลการจราจรของท้องถิ่น เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรโดยเฉพาะ
บริเวณประตู 3 ของวิทยาเขต  ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นมา ก โดยวิทยาเขตได้ มีการประสานงานกับ สภต.แหลมฉบัง
เบื้องต้นแล้ว 

2) ควรมีการให้บริการธนาคารภายในวิทยาเขต  โดยได้มีการประสานงานกับธนาคารเพื่อจัดตั้งสาขาย่อย 
ในการให้บริการภายในวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายและพ้ืนที่ตั้งที่สามารถให้บริการ
บุคคลภายนอกได้ด้วย 
  



 8 
 

2. กระบวนการประเมินคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของ วิทยาเขต และประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 

2. พิจารณาการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของ วิทยาเขต  และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ วิทยาเขต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขต 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

2.2กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของวิทยาเขต ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของ วิทยาเขต หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

2.3ก าหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
06.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เดินทางจากอาคารสารนิเทศ 50 ปี ไปวิทยาเขต  

ศรีราชา 
09.00 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯประชุมแนวทางการประเมินฯ เบื้องต้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3  
09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาเขต 

ศรีราชา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3อาคาร 1 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
- ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556โดย

น าเสนอประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตรวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมอง
ด้านการบริหารจัดการและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
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- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
11.00 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ เบื้องต้น 

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

วิทยาเขต จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที ดังนี้ 
 09.00 – 09.30 น.  กลุ่มที่ 1ผู้แทนชุมชนโดยรอบวิทยาเขต 1 คน 
 09.30 – 10.00 น.  กลุ่มที่ 2ผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน และศิษย์เก่าที่ท างาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย (คละคณะวิชา)4 คน 
 10.00 – 10.30 น. กลุ่มที่ 3อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของทุกคณะ (ข้าราชการ และพนักงาน 

ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ กัน) 3คน 
 10.30 – 11.00 น. กลุ่มที่ 4นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโททุกชั้นปี คละคณะวิชา 5 คน 
 11.00 – 11.30 น. กลุ่มที่ 5บุคลากรสายสนับสนุนจากทุกคณะ และส านัก (ข้าราชการ และ

พนักงาน ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างๆ กัน) 5 คน 
 11.30 – 12.00 น.   สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. เยี่ยมชมหน่วยงานภายในวิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

อาคารพลศึกษา และสภาพแวดล้อมโดยรอบวิทยาเขต  
14.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และพิจารณาร่วมกัน  

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหารและบุคลากรของ

วิทยาเขตศรีราชาณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 
 
 
2.4วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีการวางแผนและการ
ประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

1) การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
 คณะกรรมการการประเมิน ฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน  พร้อมทั้งศึกษา รายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2) การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาเขต ในวันแรกของการ
ประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะ กรรมการประเมินฯ
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รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา แนะน าผู้บริหาร และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ วิทยาเขตให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ รับทราบ 
  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนชุมชนรอบวิทยาเขต 1 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน ศิษย์เก่า 4 คน
นิสิตปริญญาตรี 3 คน นิสิตปริญญาโท 2 คน อาจารย์ 3 คน และ บุคลากร สายสนับสนุน 5 คนรวม19 คน ศึกษา
เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งได้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคารพลศึกษา และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
วิทยาเขต 

3) การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ วิทยาเขตรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา  และ
ส านักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2.5เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนนส าหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ฯเป็นดังนี้ 

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 าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้

วิทยาเขตสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ ซ่ึงมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เป็นดังนี ้

 

ตารางท่ี1ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยรวม 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.31 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.44 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 4.46 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี(้ยกเว้น สมศ. 4, 12,16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.09 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 10 ตัวบ่งชี ้(ยกเว้น สมศ. 4) 4.20 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 
สกอ. 1.1กระบวนการพัฒนาแผน 6ข้อ - 8ข้อ 

(ครบ 8 ข้อ) 
/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.01 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สกอ. 2.1ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

5ข้อ - 5ข้อ 
(ข้อ 1–5) 

/ 4.00 

หมายเหตุวิทยาเขตยังไม่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท แผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา และ ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
สกอ. 2.2อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
25.00 

อาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 
79.50 คน 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลาศึกษา

ต่อ) 243 คน 

กรณี 1ร้อยละ 32.72 ได้ 
2.73 คะแนน 
 

/ 2.73 

สกอ. 2.3อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
11 

อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 13คน 
(รศ. 9.50คน  

และ ศ. 3.50คน) 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลาศึกษา

ต่อ) 243 คน 

กรณี 1ร้อยละ 5.35 ได้ 
0.89 คะแนน 
 

x 0.89 

หมายเหตวุิทยาเขตค านวณคลาดเคลื่อน ท าให้คณะกรรมการฯ มีผลประเมินฯ แตกต่างจากที่วิทยาเขตประเมินตนเองไว้ที่ 5.00 คะแนน 
สกอ. 2.4ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 2.5ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

7ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 2.7ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 

5ข้อ - 6ข้อ 
(ข้อ 1 – 5, 7) 

/ 5.00 

สกอ. 2.8ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต 

4ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ี

ร้อยละ 
80 

บัณฑิตได้งาน
ท า 1,528 คน 

บัณฑิตที่ตอบแบบ
ส ารวจ1,730คน 

ร้อยละ88.32 / 4.42 

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.00
คะแนน 

- ค่าเฉลี่ย 4.05 / 4.05 

สมศ.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
4.50 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์
12.75 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

58 คน 

ร้อยละ21.98 / 4.40 

หมายเหตใุช้ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการที่ประเมินคณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
ท าให้มีคะแนนคลาดเคลื่อนจากที่วิทยาเขตประเมินตนเองไว้ที่ 5.00 คะแนน 
สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย ์ ดัชนี

คุณภาพ
อาจารย์ 
3.51 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ

อาจารย์ประจ า 
769 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลาศึกษา

ต่อ 243 คน 

ดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.16 x 2.64 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 4.50 
สกอ. 3.1ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 3.2ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

5ข้อ - 5ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

/ 4.00 

หมายเหตวุิทยาเขตยังไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต (เกณฑ์ข้อ 6) 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

มก. 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 3.78 
สกอ. 4.1ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ - 6ข้อ 
(ข้อ 1 – 5 และ 7) 

x 4.00 

หมายเหตคุณะกรรมการฯ ไม่พบการติดตามผลของข้อ 4 การจัดสรรงบประมาณของวิทยาเขตเพื่อเป็นทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์(เกณฑ์ข้อ 6) 
สกอ. 4.2ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

62,500
บาท/คน 

คณะวิทยาการจัดการ  5.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  4.72 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2.71 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5.00 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  5.00 

คะแนนเฉลี่ย 
4.49 

 

NA 4.49 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
20.00 

คณะวิทยาการจัดการ  4.75  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  5.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5.00 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 3.33 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  1.47 

คะแนนเฉลี่ย 
3.91 

NA 3.91 

สมศ. 6งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 
15.00 

ผลรวมของจ านวน
งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์

31 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจ า
ทั้งหมด243 

ร้อยละ 12.76 x 3.19 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 
5.00 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 10 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจ า
ทั้งหมด243 

ร้อยละ 4.12 x 2.06 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.75 
สกอ. 5.1ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

3ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3ข้อ - 4ข้อ 
(ข้อ 2 – 5) 

/ 4.00 

หมายเหตคุณะกรรมการฯ ไม่พบหลักฐานการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของวิทยาเขต (เกณฑ์ข้อ 1) 
สมศ. 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 

ร้อยละ 
30.00 

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ 
ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน
การสอนและการ

วิจัย20 

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ

ทั้งหมด32 

ร้อยละ 62.50 / 5.00 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
สกอ.6.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5ข้อ - 5ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

/ 5.00 

หมายเหตวุิทยาเขตยังไม่มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (เกณฑ์ข้อ 6) 
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

หมายเหตคุณะกรรมการฯ พบหลักฐานนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรรติระดับประเทศจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท า
ให้มีผลประเมินฯ มากกว่าที่วิทยาเขตประเมินตนเองไว้ 4.00 คะแนน 
สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.62 
สกอ.7.1ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

6ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ.7.2การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ.7.3ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

4ข้อ - 5ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ.7.4ระบบบริหารความเส่ียง 5ข้อ - 5ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

/ 4.00 

หมายเหตคุณะกรรมการฯ ไม่พบหลักฐานการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถัดไป (เกณฑ์ข้อ 6) 
สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ค่าเฉลี่ย
3.51 

- ค่าเฉลี่ย 4.09 / 4.09 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 
สกอ.8.1ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ - 7ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 4.00 
สกอ.9.1ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8ข้อ - 8ข้อ 
(ข้อ 1 – 4 และ 6 – 9) 

/ 4.00 

หมายเหตคุณะกรรมการฯ พบว่า วิทยาเขตมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ (เกณฑ์ข้อ 5) 
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

4.00
คะแนน 

ผลรวมคะแนน
ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี ้
102.10 

23ตัวบ่งชี ้ 4.44คะแนน / 4.44 

หมายเหตคุณะกรรมการฯ ลดคะแนนในตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2, 2.3, 4.3, 5.2, 7.4, 9.1 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  
การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
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1. แผนยุทธศาสตร์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้ง
ตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

2. วิทยาเขตศรีราชาควรมีการปรับปรุงแนวทาง / วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 
โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่
มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดตัวชี้วัดส าคัญที่สะท้อนผลที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาเขตควรมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ที่มีใช้อยู่เดิม หรือร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ให้มีความ

ชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบช่วงอายุของแผน 
2. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ควรระบุเนื้อหาสาระท่ีส าคัญให้ครบถ้วนชัดเจน ตัวอย่างเช่น โครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ เป็นต้น  

3. วิทยาเขตควรพิจารณาการบูรณาการแผนงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกระบวนการท างานในทุกมิติ และเพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานและการก าหนดแนวทางการด าเนินการในอนาคต 

4. วิทยาเขตควรเพิ่มความถี่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เช่น 
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในทุกไตรมาส เป็นต้น 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2การผลิตบัณฑิต จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.40ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย4.01ได้คุณภาพระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรการผลิตบัณฑิตของวิทยาเขตศรีราชามีลักษณะโดดเด่นและมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานในเขตภูมิภาคตะวันออก 
2. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและส่งเสริมให้ถือเป็นแนวปฏิบัติตาม

คุณลักษณะที่ดีของนิสิตวิทยาเขตศรีราชา เช่น การแต่งเครื่องแบบนิสิตที่เหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 
2. การประเมินขีดความสามารถและการส ารวจสมรรถนะของบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อและท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น 
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2. ควรวางแผนและจัดท าตารางเรียนและตารางสอบของแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้นิสิตทราบและใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน 

3. ควรรวบรวมข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรทั้งวิทยาเขต หรือแยกตามคณะ รวมทั้งแผนความ
ต้องการบุคลากร ก าหนดอัตราก าลังตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน 
และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์  

4. ควรประเมินขีดความสามารถและการส ารวจสมรรถนะของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  
การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 2ตัวบ่งชี้  

(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)  พบว่า วิทยาเขต มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4. 50ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.50ได้คุณภาพระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้วิทยาเขต เพื่อการจัดโครงการกิจกรรมนิสิต การบริการด้าน

การแนะแนววิชาการและการใช้ชีวิต การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างครบถ้วน 

2. คณะวิทยาการจัดการมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานที่ท าให้
อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

แนวทางเสริม 
1. ควรใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแล

นิสิตได้อย่างทั่วถึง ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ครอบคลุมทุกคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีคณะกรรมการด าเนินการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาเขต รวมทั้งมีการประชุมระหว่าง

อาจารย์เพ่ือส่งต่อข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. ควรส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตและศิษย์เก่าต่อบริการที่วิทยาเขตจัดให้ทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป  

3. ควรมีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
4. ควรรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกของกิจกรรมการพัฒนานิสิตให้ชัดเจน

และถูกต้อง 

 

ข้อสังเกต 
1. ควรมีมาตรการเพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุของนิสิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการถูกสุนัขกัด 

ภายในวิทยาเขต 
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2. ควรมีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

3. ควรเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ
สถานการณ์จริง และการแก้ปัญหา ฝึกให้นิสิตกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังนิสัย
การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การดูงานนอกสถานที่ 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยจ านวน6ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตมีผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.16ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
3.78ได้คุณภาพระดับด ี
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรโดยรอบวิทยาเขต 

แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารคณะและวิทยาเขตควรสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยรอบวิทยาเขตให้เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกยังมีน้อย 
2. บทความวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมีปริมาณน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารวิทยาเขตและคณะควรร่วมกันสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้

เข้มแข็งมากขึ้น 
2. คณะและวิทยาเขตควรก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อาจารย์ขอต าแหน่ง

ทางวิชาการตามรอบเวลาของแต่ละคน เพื่อเพ่ิมบทความวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 

ข้อสังเกต 
1. ผู้บริหารคณะและอาจารย์มีภาระงานสอนมาก ท าให้เสียโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

และ/หรือภาคราชการที่อาจเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย จึงท าให้มีทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่มาก
เท่าท่ีควร 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.75ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารวิทยาเขตมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบวิทยาเขต 
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 แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารวิทยาเขตควรมีการจัดประชุมร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมมือกันดูแลนิสิต

ให้ปลอดภัยโดยเฉพาะจากพิษภัยยาเสพย์ติด 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นรูปธรรม มีเพียงการน าโครงการบริการวิชาการของ

คณะมาเรียงต่อกันไว้เท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาเขตและคณะควรร่วมกันวางแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนไว้ให้ชัดเจน เพ่ือจักได้
สามารถประเมินผลส าเร็จได้ 

2. วิทยาเขตควรมีความร่วมมือกับชุมชนและอุตสาหกรรมโดยรอบในการดูแลสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน บุคลากรและนิสิต 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.67ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ

ประชุม และการให้ค าแนะน าที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  

 

แนวทางเสริม 
1. วิทยาเขตควรวางแผนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนรอบข้างทั้งระดับต าบล อ าเภอ 

จังหวัดและภูมิภาคตะวันออก โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมให้ชัดเจน 
 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน5ตัวบ่งชี้ 
พบว่า วิทยาเขต มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.82ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.62ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

รวมทั้งสามารถผลักดันการด าเนินงานของวิทยาเขตในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและผู้บริหารมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งเป็นช่องทาง
ส าคัญส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

3. ผู้บริหารของวิทยาเขตให้ความส าคัญกับการสร้างและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในวิทยาเขต 

4. วิทยาเขตสามารถผลักดันการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันได้ค่อนข้างดี 

5. วิทยาเขตมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุมในเกือบทุกด้าน ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

แนวทางเสริม 
1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและผู้บริหารควรเพิ่มความส าคัญของการกระจายข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขต เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง เข้าใจ เพื่อประโยชน์
ต่อการน าแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติ  

2. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและผู้บริหารควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ทั้งหมด หรือเพ่ิมช่องทางและเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาได้มากขึ้น 

3. ผู้บริหารวิทยาเขตควรส่งเสริม ผลักดัน หรือจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
วิทยาเขต ให้ครอบคลุมในทุกสายงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และให้ครอบคลุมบุคลากร
โดยรวม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารควรเปิดช่องทางให้บุคลากรทั่วไปสามารถเสนอหรือก าหนดประเด็นเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งควรมีการจัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ต่อการสืบค้นและศึกษา 

2. วิทยาเขตควรมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแยก 
“ประเด็นปัญหา” ออกจาก “ประเด็นความเสี่ยง” 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง อาจจะจ าแนก “ประเด็นปัญหา” ออกจาก “ประเด็นความ

เสี่ยง” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยง หรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะมีความเก่ียวพันกับการติดตามและประเมินผลระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หรือการ
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

2. การก าหนดประเด็นความเสี่ยงควรพิจารณาให้มีความครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานใน
ภาพรวมของวิทยาเขตด้วย โดยอาจท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตและบุคลากร เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. การจัดประชุมบุคลากรรวมทั้งวิทยาเขต นับเป็นช่องทางส าคัญส าหรับการท าความเข้าใจในทิศ

ทางการพัฒนา รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็น
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การลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโดยรวม เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกันภายใน
วิทยาเขต ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารก็ควรด าเนินการให้ต่อเนื่อง 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการนับเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ควรขยายผลหรือเป็น
ต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต 

 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณจ านวน1ตัวบ่งชี้ พบว่า 
วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00 ได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตและหน่วยงานมีการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างตามมาตรฐานการบัญชีสากลมาตั้งแต่เริ่ม

จัดตั้งหน่วยงาน ส่งผลให้สามารถจัดท ารายงานทางการเงินได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน 

แนวทางเสริม 
1. ควรน าเสนอรายงานทางการเงินของวิทยาเขตต่อผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาเขตเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบเพื่อการพิจารณาวางแผน 
และตัดสินใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. วิทยาเขตมีระบบและกลไกในการควบคุม ก ากับ ดูแล ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ แต่ยังไม่

ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ระบบการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ยังไม่มีแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี ที่ชัดเจนให้ทราบ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาเขตควรพัฒนาระบบและกลไกด้านการเงิน บัญชี ให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งให้ความส าคัญ

ในการควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  
2. วิทยาเขตควรสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice) ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งแก่ระบบงานของวิทยาเขต 

ข้อสังเกต 
1. ควรน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม  
2. ควรน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเสนอผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตพิจารณา

ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน1
ตัวบ่งชี้ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) พบว่า วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย5.00ได้คุณภาพระดับดีมากส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย4.00ได้คุณภาพระดับดี 
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 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ

ด้าน โดยเฉพาะการใช้ SAROnline ท าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากคณะที่ใช้ SAR Online ได ้
2. ผู้บริหารระดับคณะให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

แนวทางเสริม 
1. วิทยาเขตควรมีนโยบายให้ทุกคณะใช้ SAROnline เพ่ือให้การเชื่อมโยงข้อมูลจากคณะสมบูรณ์มาก

ขึ้น 
2. วิทยาเขตควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของระบบการ

ประกันคุณภาพให้ครอบคลุมผู้บริหาร และบุคลากรโดยรวม 
3. ในการจัดท า SAR ของวิทยาเขตควรด าเนินการในรูปคณะอนุกรรมการที่มีผู้แทนจากทุกหน่วยงาน

ภายในวิทยาเขตร่วมรับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. SAR ของวิทยาเขตยังมีข้อมูลและหลักฐานไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาเขต โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ

ด้านแผนปฏิบัติการ ควรวิเคราะห์และบูรณาการแผนงานด้านการประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
กระบวนการท างานและการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ควรได้รับการวิเคราะห์และบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 

วิทยาเขต กรรมการ 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 411 411 
2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 4.10 4.10 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รัการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 36 36 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 4.08 4.08 
5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - - 
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - - 
7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 4.10 4.10 
8 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 1,585 1,585 
9 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทั้งหมด 447 447 
10 เกณฑ์ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

จุดเน้นและจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
 4.10 4.10 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 243.00 243.00 
12 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 
79.50 79.50 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 205.50 205.50 
14 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 24.50 24.50 
15 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 9.50 9.50 
16 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 3.50 3.50 
17 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับ สมศ. 1) 2,161 2,161 
18 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจการมีงานท า 2036 2036 
19 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 
1,528 1,528 

20 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0 
21 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 98 98 
22 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 111 111 
23 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 86 86 
24 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 6 6 
25 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 5 5 
26 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
    17,115.25      17,115.25  

27 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ. 2 และ 16.2) 1,473 1,473 
28 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ. 2 และ 16.2) 112 112 
29 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ. 2 และ 16.2) 0 0 
30 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
411 411 

31 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

36 36 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
วิทยาเขต กรรมการ 

33 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.14 4.14 

34 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

0 0 

35 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

0 0 

36 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.05 4.05 

37 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 0 
38 จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) 
9 15 

39 จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

12 7 

40 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 0 0 
41 จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 
42 จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 0 
43 จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0 0 

44 จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
45 จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0 0 
46 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 52 58 
47 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 13.50 13.50 
48 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 142.50 142.50 
49 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 49.50 49.50 
50 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 0.00 
51 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 5.50 5.50 
52 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 19.00 19.00 
53 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 0.00 
54 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1.00 1.00 
55 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 8.50 8.50 
56 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 0.00 
57 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1.00 1.00 
58 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2.50 2.50 
59 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 212.00 212.00 
60 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0.00 0.00 
61 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 31.00 31.00 
62 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0.00 0.00 
63 จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 34 31 
64 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 0 0  
65 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 8 8 
66 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 3 3 
67 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 6 6 
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(ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 
68 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 

2 2 

69 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 32 32 
70 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ

สอน 
14 

20 71 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการการวิจัย 6 
72 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวิจัย 
8 

73 เกณฑ์ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็นท่ี 1 - 4 ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.93 3.93 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนชุมชนโดยรอบวิทยาเขต  จ านวน 1 คน 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวิทยาเขต 

ชุมชนและวิทยาเขตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยผู้แทนชุมชนมีความชื่นชมต่อผู้บริหารวิทยาเขตท่ีมี
วิสัยทัศน์ และคิดนอกกรอบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมร่วมกันระหว่างชุมชนกับวิทยา
เขตซึ่งเป็นกลไกเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับความ
ช่วยเหลือจากวิทยาเขตในเรื่องต่างๆ  เช่น การให้โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชุมชนละ 1 คน รวม 23 คน การให้
ค าแนะน าเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน การผลิตเตาไร้ควันให้ชุมชนใช้ก าจัดกิ่งไม้ที่ตัดท้ิง การรณรงค์
ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าไปให้ความรู้แก่
กลุ่มแม่บ้านเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

2. ความคาดหวังของชุมชนต่อวิทยาเขต 
2.1 การตรวจสอบและบ าบัดสภาพน้ าภายในชุมชนเนื่องจากมีโรงงานบ้านเช่าและห้องเช่าในชุมชน

จ านวนมาก 
2.2 การดูแลนิสิตร่วมกันระหว่างวิทยาเขตกับชุมชน โดยเฉพาะนิสิตที่ได้รับทุนจากชุมชนและเข้ามา

ศึกษาตามโควตาที่วิทยาเขตจัดสรร 
 

กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า     จ านวน 5 คน (ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน และศิษย์เก่า 4 คน) 
 
ข้อมูลจากศิษย์เก่า 

1. การได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะ  
ช่องทางการกระจายข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะถึงศิษย์เก่านั้น ส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารผ่าน face 

book และ website มีบางคณะใช้การสื่อสารตรงถึงศิษย์เก่าผ่านทาง e-mail ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีแต่มีน้อย อย่างไรก็ตาม 
ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นว่าช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของคณะมีความเพียงพอแล้ว โดยข่าวสารที่คณะแจ้งถึงศิษย์เก่า 
ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในศาสตร์ของคณะ การเชิญมาร่วมงานและถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน
ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

2. ความประทับใจ 
ด้านกายภาพ: มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอาคาร สถานที่เรียนเพิ่มขึ้น  
ด้านหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท การจัดการวิศวกรรม มีการบริหารจัดการที่ดีโดยให้เรียนทีละวิชา 

และสอบทีละวิชา รวมทั้งมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงมาสอนด้วยท าให้สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

ด้านบุคลากร :ประทับใจในการประสานงานของเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่ช่วยเตรียม
เอกสารและแจ้งข่าวสารที่เป็นข้อควรรู้ ให้นิสิตสามารถวางแผนเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
1) ควรปรับปรุงวิชาโครงงานให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต เพื่อให้

บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานได้จริง สามารถออกแบบเรือได้ทั้งล า ซึ่งวิชา 
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โครงงานควรเป็นวิชาที่รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของสาขาที่เรียนมาเพ่ือให้สามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้แต่ในปัจจุบัน พบว่า วิชาโครงงานไม่ได้ช่วยให้บัณฑิตมีทักษะในการท างานได้ 

2) ควรเพิ่มเติมการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะในการท างาน กล้าตัดสินใจ และมีความมั่นใจในการใช้
วิชาความรู้มาแก้ไขปัญหาการท างาน 

3) ควรปรับรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยเพิ่มวิชาเลือกที่เก่ียวกับการต่อเรือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1) หลักสูตรปริญญาโท การจัดการวิศวกรรมในแต่ละรายวิชา ควรเพิ่มการศึกษาดูงานภายในประเทศ

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้เรียน และสามารถเห็นการประยุกต์ได้อย่างชัดเจน โดยการศึกษาดูงาน
ต้องเน้นที่เป็น Best Practice ทางด้านนั้นจริงๆ จะท าให้นิสิตเห็นสิ่งที่เป็นเลิศในด้านนั้นๆ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด 

2) การจัดสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ต่อนิสิตควรให้มีความเหมาะสม เพราะมีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน ถ้ามีจ านวนนิสิตมากเกินไปจะท าให้การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์น้อยลง ต้องการให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

3) ควรทบทวนเวลาการเปิด  – ปิดห้องสมุดเพ่ือให้นิสิตที่เรียนภาคพิเศษตอนค่ าสามารถเข้าไปศึกษา
ค้นคว้าได้หลังเลิกเรียน 

4) ควรมีบริการอาหารส าหรับนิสิตปริญญาโท และมีร้านถ่ายเอกสารภายในวิทยาเขต 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1) ควรเพิ่มเติมการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากพบปัญหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่

สามารถต่อสาย LAN ได้ เพราะเรียนการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางทฤษฎีเท่านั้นไม่ได้ฝึกปฏิบัติ 
2) ควรขยายเวลาการฝึกงานให้มากขึ้น 
คณะวิทยาการจัดการ 
1) มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบ่อย ท าให้นิสิตไม่ได้เตรียมความพร้อมและเรียนมากขึ้น  
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ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
1. ความประทับใจ 

บัณฑิตมีคุณภาพ เอาใจใส่ในงาน มีการควบคุม ก ากับติดตามงานที่ดี 
2. ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นได้ และเป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ คุณลักษณะที่บัณฑิตต้องมี ได้แก่ คิดเป็น ประยุกต์ใช้เป็น แก้ปัญหาได้เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาดี
มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและมีพ้ืนฐานการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานได้  
 
กลุ่มที่ 3 อาจารย์  จ านวน 3 คน 
 

1. ความคิดเห็นต่อระบบการบริหารจัดการในภาพรวม 
ทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานของวิทยาเขต รองอธิการบดีวิทยาเขตมีการเข้าพบทีละคณะ 

เพ่ือแถลงนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

1) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของนิสิต และบุคลากรเพิ่มขึ้น ได้แก่  
- คุณภาพของอาหารในโรงอาหารควรได้รับการแก้ไข  
- พ้ืนที่โรงอาหารไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิต และบุคลากร ในช่วงเวลาพักเท่ียง  
- ควรมีธนาคารภายในวิทยาเขตเพ่ือความปลอดภัย 
- ควรมีกลไกการแก้ปัญหาสุนัขภายในวิทยาเขตท่ีมีจ านวนมาก 
- ควรรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างจริงจัง 
- ควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
- ควรปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในคอนโดพักอาศัยของบุคลากรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

ได้ เช่น เครื่องซักผ้าสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นต้น และเพ่ิมสถานที่จอดรถ 
- ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาเขต เนื่องจากสัญญาณอ่อน อับสัญญาณในหลาย

พ้ืนที่ ส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียนการสอน และการท างาน และมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย 
- ควรเพิ่มรอบการให้บริการรถสวัสดิการภายในวิทยาเขตให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลา

เร่งด่วน 
- ควรเอาใจใส่ต่อการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีช ารุดในวิทยาเขตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยไม่ปล่อย

ให้เสียหายนาน กรณีห้องน้ าชายตึก 17 มีน้ าซึมและปล่อยให้เป็นแบบนั้นเป็นระยะเวลาเกือบ 1 
เดือน 

2) เมื่อผู้รับบริการท าหนังสือขอใช้อุปกรณ์ สถานที่ ของส่วนกลางวิทยาเขต ควรมีระบบการแจ้ง
สถานะให้ผู้รับบริการทราบด้วย  

3) ควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ในขั้นตอน กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และมีเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาในเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4) บางคณะมีทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเองน้อย ถ้าวิทยาเขตสนับสนุนเพิ่มจะดีมาก 
5) ควรมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในวิทยาเขต 
6) ควรมีหน่วยงานกลางที่ช่วยด าเนินการโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ท างานได้รวดเร็วขึ้น 
7) ระบบการจองห้องเรียนพบปัญหาจองในระบบได้แต่ถึงเวลาแล้วห้องเรียนไม่ว่าง  
8) การออกแบบอาคารไม่ได้คุณภาพโดยเฉพาะอาคาร 17  
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กลุ่มที่ 4 นิสิต   จ านวน 5 คน(ปริญญาตรี 3 คน และปริญญาโท 2 คน) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานภายในวิทยาเขต และวิทยาเขต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
1) ควรปรับปรุงอุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอนที่เก่า ช ารุด และมีไม่เพียงพอ เช่น จอLCD เก้าอ้ี 

ไมโครโฟน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
2) ควรเพิ่มชั่วโมงการฝึกงานเพื่อให้นิสิตมีทักษะ และสามารถใช้ในการท างานจริงได้  

คณะวิทยาการจัดการ 
1) หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม ควรมีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวมากข้ึน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกท าหน้าที่

บริหารจัดการทัวร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 
2) ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียน Online ให้สามารถรองรับจ านวนนิสิตที่ต้องการเรียนในรายวิชา

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้เพียงพอ เพราะนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ แต่
มาขอเพ่ิมกับอาจารย์ผู้สอนภายหลังได้แต่พบปัญหาบุคลากรไม่เต็มใจให้บริการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
1) ควรมีการเตรียมเอกสาร และแจ้งข่าวสารที่เป็นข้อควรรู้ เช่น ปฏิทินการศึกษา ให้นิสิตปริญญาโท 

เพ่ือให้นิสิตสามารถวางแผนเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
2) กระบวนการบริหารจัดการท าวิทยานิพนธ์แผน ก ให้ยื่นเรื่องเอง แต่แผน ข คณะด าเนินการให้ ควร

ปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน 
3) ควรเตรียมรายชื่อวารสารส าหรับส่งผลงานตีพิมพ์ของนิสิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส าเร็จ

การศึกษา  
วิทยาเขต 

1) ควรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันพบว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาในวิทยาเขตยามวิกาล รปภ.แอบหลับ แสงสว่างตามถนนไม่
เพียงพอ แสงสว่างบริเวณหอพักไม่เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินมืดมากและมีปัญหาของหาย
บ่อยท้ังๆ ที่มีกล้องวงจรปิดแต่ไม่สามารถด าเนินคดีได้ 

2) ควรปรับปรุงคุณภาพกับราคาของอาหารในโรงอาหารบางร้านให้เหมาะสม และมีความหลากหลาย  
3) ควรมีกลไกการแก้ปัญหาสุนัขภายในวิทยาเขตท่ีมีจ านวนมาก ซึ่งท าให้นิสิตถูกสุนัขกัดบ่อย และก่อ

ความสกปรก 
4) การแจ้งตารางสอบก่อนสอบ 1 สัปดาห์ กระชั้นชิดเกินไปท าให้นิสิตไม่สามารถวางแผนการเรียน 

และการเดินทางกลับภูมิล าเนาได้ บางครั้งนิสิตมีปัญหาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการสอบตรงกัน  
5) ห้องพยาบาลควรมีการผลัดเวรเจ้าหน้าที่ตอนพักเที่ยง และควรแจ้งข่าวสารว่ามีรถพยาบาล

ให้บริการนิสิตหลังเวลา 20.00 น. ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึงด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตของนิสิต 
 

กลุ่มที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 5 คน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายในวิทยาเขตให้มีความทั่วถึงและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้น เช่น
การปรับโครงสร้างภายในวิทยาเขตท าให้มีล าดับชั้นในการบริหารเพ่ิมข้ึน มีกระบวนการท างานมากขึ้น ซึ่ง
บุคลากรไม่เข้าใจแนวนโยบายในการบริหาร 
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2. วิทยาเขตไม่ควรหารายได้จากการขายอาหารเพราะถือว่าเป็นสวัสดิการดังนั้น ควรปรับกลไกการคัดเลือก
ร้านค้าภายในวิทยาเขตท่ีนอกเหนือจากการประมูลที่ท าให้คุณภาพอาหารลดลง  

3. การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในส่วนของพนักงานเงินรายได้ยังไม่มีระเบียบรองรับชัดเจน  
4. ควรปรับปรุงกลไกการท าประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต และระดับคณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพียงคนเดียว การรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพระดับวิทยาเขตยังไม่
สมบูรณ์ 

5. ควรปรับปรุงกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือลดระยะเวลา 
6. การสื่อสารจากวิทยาเขตบางเขนมาท่ีวิทยาเขตศรีราชามีความล่าช้า 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา และรับฟังรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 

.   

  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

  

คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาเขต 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในวิทยาเขต 

  

  

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา 

 

 

 


