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ค าน า 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เดิมเป็นสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงานนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
ศรีราชา”ต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาก าลังคนในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีมติอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดฐานะจาก “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา” เป็น “วิทยาเขตศรีราชา” ตั้งอยู่ 
ณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ 199 ไร่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ และ 1 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา มีปณิธาน “วิทยาเขต 
ศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและ
เอกชน” และก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ที่พร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งการ
เรียนรู้” 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการในระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลของการประเมินระดับคณะ
วิชา และระดับหลักสูตร 

วิทยาเขตศรีราชามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 2.21) กระบวนการ อยู่ในระดับ
พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.67)  

หากพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 โดยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 
2.38 และมีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 28 หลักสูตร จากทั้งหมด 29 หลักสูตร ทั้งนี้
เป็นเพราะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขอใช้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยการบริหารจัดการ
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หลักสูตรนี้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงส่งผลให้ที่คณะวิทยาการจัดการไม่ผ่านด้วย นอกจากนี้การประเมินในองค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนผลการ
ประเมินในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.23, 3.00 และ 3.08 ตามล าดับ 

 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ

พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขตควรสร้างหลักสูตรที่ขอยืมจากวิทยาเขตอ่ืนเป็นของตนเอง เพ่ือออกแบบหลักสูตรที่สามารถ
สร้างบัณฑิตที่ตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาเขต และสนองตอบต่อความต้องการของภูมิภาค
ตะวันออก เนื่องจากวิทยาเขตมีข้อได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง พร้อมโอกาสในการสร้างคู่ความร่วมมือใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

2. วิทยาเขตควรเร่งท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือผลักดันคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ และมีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

3. วิทยาเขตควรวางกลยุทธ์ด้านการวิจัยในการผลักดันให้มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนากลุ่มวิจัย และการแสวงหา
พันธมิตร เป็นต้น 

4. วิทยาเขตควรปรับปรุงการบริหารงานในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการของทุก
คณะและหน่วยงานในวิทยาเขตให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินการภาพรวมของวิทยาเขต ทั้งนี้รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่ส าคัญ 
ได้แก่ การจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การด าเนินงานที่ได้
ปรับปรุงไปแล้ว การก ากับติดตามให้ทุกคณะวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร การจัดการ
ความรู้ของทุกหน่วยงาน การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมระดับวิทยาเขต และการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.34 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง โดยวิทยา
เขตศรีราชามีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกเป็นอย่างดี แต่สัดส่วนอาจารย์
ต่อนิสิตในบางคณะยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตามการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมด้าน
กิจกรรมเสริมทักษะหลายโครงการที่ช่วยให้นิสิตเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีผลการเรียนที่ดี และได้รับรางวัล
การประกวดหลายรายการ 

2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.23 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยผลงานวิจัยของบาง
คณะตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หากวิทยาเขตได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัยใน
ภาพรวม จะส่งผลให้งานวิจัยมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน   

3. ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยวิทยาเขต
ศรีราชามีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับด้านวิจัยและการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้อง
ปรับปรุง โดยวิทยาเขตศรีราชามีผลการด าเนินงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามเทศกาลต่างๆ แต่ยังขาด
บทบาทท่ีส าคัญในการเข้าร่วม หรือเป็นผู้น าด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

5. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.08 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยวิทยาเขต 
ศรีราชาได้วางโครงร่างองค์การที่แสดงการแบ่งส่วนงานอย่างชัดเจน แต่ไม่พบโครงสร้างการบริหารจัดการที่แสดง
ให้เห็นถึงการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการระดับวิทยาเขตที่ดูแลรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯลฯ รวมทั้งการเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะ
และหน่วยงานในวิทยาเขตด้านการบริหารจัดการ เพื่อผลักดัน ก ากับติดตาม และประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ 
 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า วิทยา
เขตศรีราชา ได้รับข้อเสนอแนะ และได้มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจ านวน 26 โครงการ ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
22 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คือ 1) ยังไม่มีการส ารวจความ
พึงพอใจของศิษย์เก่าต่อบริการที่วิทยาเขตจัดให้ ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการ และ 2) ยังไม่มีช่องทางให้ศิษย์เก่าหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต 
วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ ณ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ 199 ไร่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ท า

หน้าที่ผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ 1 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานวิทยา
เขตศรีราชา มีเจตนารมณ์ในการผลิตก าลังคน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ที่พร้อมด้วย
สุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้” 
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตศรีราชามีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 29 หลักสูตร แยกเป็น ระดับปริญญา
ตรี 23 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 251.5 คน ในจ านวนนี้มีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ 37 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 322 คน  
 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ รองอธิการบดีวิทยา
เขตศรีราชาแนะน าผู้บริหารของวิทยาเขต และผู้บริหารคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของวิทยาเขต
ให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขต
รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขต 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และส านักงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของวิทยาเขตและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของวิทยาเขต และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขต 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของวิทยาเขต ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

06.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เดินทางไปวิทยาเขตศรีราชา 
09.00 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1  
09.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
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-   ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 
ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน (OP) 
2) สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ด้าน
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตในอนาคต 

10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์  
14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 
15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา และ

ร่วมกันอภิปรายผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเข้าท่ีพัก ณ โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา 

 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ พร้อมวิเคราะห์
จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สอบทานความเรียบร้อยของผลการประเมิน  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 วิทยาเขตศรีราชามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 โดยตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 2.38 และมีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 28 หลักสูตร จากทั้งหมด 29 หลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขอใช้
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงส่งผลให้ที่คณะวิทยาการจัดการ
ไม่ผ่านด้วย นอกจากนี้การประเมินในองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเช่นเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนผลการประเมินในองค์ประกอบที ่2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.23, 3.00 และ 3.08 
ตามล าดับ รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O รวม I P O รวม 

วิทยาเขตศรีราชา กรรมการประเมิน 
1 การผลติบัณฑติ 1.66 3.00 2.49 2.36 ต้อง

ปรับปรุง 
1.67 3.00 2.38 2.34 ต้อง

ปรับปรุง 
2 การวจิัย 3.87 4.00 3.40 3.76 ด ี 3.30 4.00 2.39 3.23 พอใช้ 
3 การบริการ
วิชาการ 

  3.00   3.00 พอใช้   3.00   3.00 พอใช้ 

4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  3.00   3.00 พอใช้   2.00   2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

5 การบริหาร
จัดการ 

  3.50 3.32 3.44 พอใช้   3.00 3.24 3.08 พอใช้ 

รวม 2.40 3.29 3.07 3.03 พอใช้ 2.21 3.00 2.67 2.74 พอใช้ 
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ พอใช้ พอใช้  ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ พอใช้ พอใช้  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของวิทยาเขตศรีราชา  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองคป์ระกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการประเมิน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 

ภาพรวมผลประเมิน 3.03   2.74 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑติ  2.36    2.34 
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

72.17 29 2.49 2.49 68.9 29 2.38 2.38 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรทีค่ณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขอใช้ร่วมกับคณะวิทยาการจดัการ โดยการบริหารจัดการหลักสตูรนี้ท่ีคณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานในเรื่องของจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร จึงส่งผลให้
ที่คณะวิทยาการจัดการไม่ผ่านด้วย 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

85 244 34.84 2.18 85.5 251.5 34.00 2.12 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  กรรมการประเมินตามข้อมูลในระบบ QAIS พบว่า วิทยาเขตมีอาจารย์วุฒ ิป.ตรี 8 คน ป.โท 158 คน 
และ ป.เอก 85.5 คน 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

45 244 18.44 1.15 49 251.5 19.48 1.22 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  กรรมการประเมินตามข้อมูลในระบบ QAIS พบว่า วิทยาเขตมีอาจารย์ที่มตี าแหน่งวิชาการ รวม 49 คน 
(ผศ. 38 คน รศ. 7 คน และ ศ. 4 คน) ซึ่งมีจ านวนน้อย 
1.4 การบริการนสิิตระดับปริญญาตร ี     3 

(ข้อ 1-3) 
3.00     3 

(ข้อ 1-3) 
3.00 

1.5 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตรี     3 
(ข้อ 1-3) 

3.00     3 
(ข้อ 1-3) 

3.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  3.76    3.23 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    5 
(ข้อ 1,2,3,5,6) 

4.00     5 
(ข้อ 1,2,3,5,6) 

4.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

19.36 5 3.87 3.87 16.50 5 3.30 3.30 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  กรรมการประเมินตามข้อมูลในระบบ QAIS พบว่า คณะวิทยาการจดัการ และคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ ได้ 5 คะแนน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ 3.59 คะแนน คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา ได ้1.67 คะแนน และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา ได้ 1.24 คะแนน 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

16.98  5 3.40 3.40 11.97  5 2.39 2.39 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  กรรมการประเมินตามข้อมูลในระบบ QAIS พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา ได้ 4.58 คะแนน 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา ได้ 3.28 คะแนน คณะวิทยาการจัดการได้ 2.32 คะแนน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ 1.04 คะแนน 
และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ 0.74 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการประเมิน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  3.00    3.00 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม     3 

(ข้อ 2,5,6) 
3.00     3 

(ข้อ 2,5,6) 
3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3.00   2.00 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    4 
(ข้อ 1,2,6,7) 

3.00     2 
(ข้อ 2,6) 

2.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  ปรับลดคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 7 ที่วิทยาเขตระบไุว้ใน 
SAR ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ และจากการสมัภาษณ์แล้วไม่พบข้อมูลเพิ่มเติม 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.44    3.08 
5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั 

    2 
(ข้อ 1,3) 

2.00     3 
(ข้อ 1,3,4) 

3.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  จากการสัมภาษณ์พบว่าวิทยาเขตมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 16.62  5 3.32 3.32 16.22  5 3.24 3.24 
เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  ปรับลดคะแนนของคณะวิทยาการจดัการเนื่องจากมีหลักสตูรไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 1 หลักสูตร 
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

    6 
(ข้อ 1-6) 

5.00     4 
(ข้อ 1-4) 

3.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  ปรับลดคะแนนเนื่องจากไม่พบการน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง ตามเกณฑ์ข้อ 5 และมี 1 หลักสตูรไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 6 

  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง เช่นกัน 

 
จุดเด่น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หลักสูตรของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขตควรเพิ่มการควบคุม ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับ
ต่ า เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพบัณฑิต รวมถึงค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีของในบางหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป 
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2. วิทยาเขตควรสร้างหลักสูตรที่ขอยืมจากวิทยาเขตอ่ืนเป็นของตนเอง เพ่ือออกแบบหลักสูตรที่สามารถ
สร้างบัณฑิตที่ตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาเขต และสนองตอบต่อความต้องการของภูมิภาค
ตะวันออก เนื่องจากวิทยาเขตมีข้อได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง พร้อมโอกาสในการสร้างคู่ความร่วมมือใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

3. วิทยาเขตควรเร่งท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งมี
กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ ทั้งด้านความสามารถในการเรียนการสอน และการวิจัย 

4. วิทยาเขตควรเร่งท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งมีกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพ่ือรองรับการขยายตัวและ
นโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงโอกาสด้านการบริการวิชาการใน
อนาคต และการขยายตัวของภาคการศึกษาในภูมิภาคตะวันออก 

5. วิทยาเขตควรด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัดการบริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งในระดับ
กิจกรรมและในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต เช่น ปรับระบบการรับข้อร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนของนิสิต และการให้บริการ
ของห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ควรด าเนินการจัดให้มีการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความผูกพันต่อศิษย์เก่า 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของวิทยาเขตในอนาคต 

6. วิทยาเขตควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างทีมผู้บริหารวิทยาเขตกับนิสิต เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
พิจารณาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารได้ชี้แจงผลการด าเนินงานในการปรับปรุงข้อร้องเรียนของนิสิต 

7. วิทยาเขตควรประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรีในภาพรวม
ส าหรับแต่ละด้านของกิจกรรม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขต
ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
   
 จุดเด่น 
   -  
  โอกาสในการพัฒนา 

วิทยาเขตควรวางกลยุทธ์ด้านการวิจัยในการผลักดันให้มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนากลุ่มวิจัย และการแสวงหาพันธมิตร เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ เช่นกัน 

  
 จุดเด่น 
 - 
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. วิทยาเขตควรมีการก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยให้ความส าคัญกับชุมชน หรือองค์กรในเขต
พ้ืนที่เป็นล าดับแรกๆ และมีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนใน
เชิงรุก 

2. วิทยาเขตควรน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชน 
องค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

  
 จุดเด่น 

- 
  
โอกาสในการพัฒนา 
1. วิทยาเขตควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือ

จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน และ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผน 

2. คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน โดยมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.08 ได้คุณภาพระดับพอใช้ เช่นกัน 

  
 จุดเด่น 

- 
  
 โอกาสในการพัฒนา 

วิทยาเขตควรปรับปรุงการบริหารงานในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการของทุก
คณะและหน่วยงานในวิทยาเขตให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือประสานความร่วมมือในการด าเนินการภาพรวม
ของวิทยาเขต ทั้งนี้รวมถึงการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่ส าคัญได้แก่ การจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การด าเนินงานที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว การก ากับติดตามให้ทุกคณะ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร การจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมระดับวิทยาเขต และการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินฯ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม      
        

หน่วยงาน จ านวนหลักสตูรทั้งหมด ผลประเมินหลักสูตร 
รวม ป.ตร ี ป.โท ผ่าน ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.โท 
วิทยาเขตศรีราชา 29 23 6 22 1 6 0 
คณะวิทยาการจัดการ 8 7 1 6 1* 1 0 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 6 6 0 6 0 0 0 
คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา 10 6 4 6 0 4 0 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 3 3 0 3 0 0 0 
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 2 1 1 1 0 1 0 

* หมายถึง   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขอใช้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ที่คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จึงส่งผลให้ท่ีคณะวิทยาการจัดการไม่ผ่านด้วย 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของวิทยาเขตศรีราชา 

คณะ / หลักสูตร คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนรายองค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

วิทยาเขตศรีราชา 2.38       
คณะวิทยาการจัดการ 2.55       
1. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์ 3.85 ผ่าน 4.36 3.67 3.11 4.25 4.00 
2. บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
2.26 ผ่าน 3.84 2.00 2.39 1.88 1.00 

3. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2.71 ผ่าน 4.35 2.00 1.85 3.00 3.00 
4. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว 
0.00 ไม่ผา่น 4.31 2.67 3.48 3.50 3.00 

5. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 2.84 ผ่าน 4.03 2.00 2.30 3.25 3.00 
6. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 3.21 ผ่าน 3.99 2.67 3.24 3.25 3.00 
7. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ

ระหว่างประเทศ 
2.71 ผ่าน 4.02 2.67 2.07 2.75 2.00 

8. บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   2.83 ผ่าน 4.17 2.33 2.81 2.75 2.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2.21       
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ 2.35 ผ่าน - 2.33 2.63 2.50 1.00 
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2.21 ผ่าน 3.80 2.00 1.22 2.38 2.00 
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คณะ / หลักสูตร คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนรายองค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2.40 ผ่าน 3.97 1.67 2.11 2.75 1.00 
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 1.76 ผ่าน - 2.00 2.44 1.00 2.00 
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
2.52 ผ่าน 3.92 2.00 2.30 2.50 2.00 

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส ์ 1.99 ผ่าน - 2.33 2.30 2.00 1.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2.29       
15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.31 ผ่าน - 2.00 2.81 2.25 2.00 
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
2.14 ผ่าน - 2.33 1.33 2.63 2.00 

17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

2.44 ผ่าน - 1.67 2.63 2.75 3.00 

18. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการและระบบ 

1.26 ผ่าน - 1.00 1.11 1.63 1.00 

19. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

2.69 ผ่าน - 2.33 3.19 2.75 2.00 

20. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

2.96 ผ่าน - 3.00 2.86 3.00 3.00 

21. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและการ
ออกแบบ 

2.35 ผ่าน - 2.33 2.30 2.75 1.00 

22. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

2.56 ผ่าน - 2.00 2.72 3.00 2.00 

23. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และระบบการผลติ 

2.17 ผ่าน - 1.67 2.30 2.50 2.00 

24. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.05 ผ่าน - 2.00 2.53 2.00 1.00 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 2.57       
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ

เครื่องกลเรือ 
2.87 ผ่าน 4.23 2.33 2.63 3.00 2.00 

26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 2.03 ผ่าน 0.00 2.67 2.44 2.50 1.00 
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

เดินเรือ 
2.82 ผ่าน 4.54 2.00 2.52 3.25 1.00 

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 2.30       
28. เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 2.20 ผ่าน - 2.00 2.08 2.75 1.00 
29. เศรษฐศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 
2.41 ผ่าน 2.60 2.33 2.53 2.38 2.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หน่วยงาน คุณวุฒิอาจารย์ ร้อยละ 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 

คะแนน 
รวม ตรี โท เอก 

วิทยาเขตศรีราชา 251.5 8 158 85.5 34.00 2.12 
คณะวิทยาการจัดการ 69 0 47 22 31.88 1.99 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 63.5 0 48 15.5 24.41 1.53 
คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา 68 7 30 31 45.59 2.85 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 27 1 17 9 33.33 2.08 
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 24 0 16 8 33.33 2.08 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คะแนน 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาเขตศรีราชา 251.5 202.5 38 7 4 19.48 1.22 
คณะวิทยาการจัดการ 69 49 18 2 0 28.99 1.81 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 63.5 58.5 3 0 2 7.87 0.49 
คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา 68 52 14 1 1 23.53 1.47 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 27 25 2 0 0 7.41 0.46 
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 24 18 1 4 1 25.00 1.56 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

หน่วยงาน เงินวิจัย อาจารย์
เฉพาะ
ปฏิบัต ิ
งานจริง 

นักวิจัย
เฉพาะ

ปฏิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน 
เงินวิจัย 

คะแนน 
รวม ภายใน ภายนอก 

วิทยาเขตศรีราชา   68,803,496    6,735,188    62,068,308  214.5 0     320,762.22  3.30 

คณะวิทยาการจัดการ       6,981,075  1,957,975 5,023,100 66 0       105,773.86  5.00 

คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา       3,350,075  1,665,075 1,685,000 45.5 0         73,628.02  1.67 

คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา       3,213,098  1,963,098 1,250,000 59 0         54,459.29 1.24 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ     53,679,080  711,000 52,968,080 22 0    2,439,958.18  5.00 

คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา       1,580,168  438,040 1,142,128 22 0         71,825.82  3.59 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 

หน่วยงาน จ านวนผลงานวจิัยตามค่าถ่วงน้ าหนัก อาจารย์
ทั้งหมด 

นักวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ผลงานวิจัย 

คะแนน 
รวมถ่วงน้ าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

วิทยาเขตศรีราชา 79.6 31 67 4 4 41 251.5 0 31.65 2.39 
คณะวิทยาการจัดการ 12.8 3 7 1 1 8 69 0 18.55 2.32 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 25.0 4 21 0 1 15 63.5 0 39.37 3.28 
คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา 37.4 19 32 2 2 18 68 0 55.00 4.58 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 2.4 2 5 0 0 0 27 0 8.89 0.74 
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 2.0 3 2 1 0 0 24 0 8.33 1.04 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

หน่วยงาน คะแนนประเมนิ 
วิทยาเขตศรีราชา 3.24 
คณะวิทยาการจัดการ 3.36 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 2.94 
คณะวิศกรรมศาสตร์ศรีราชา 3.25 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 3.25 
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 3.42 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

   


