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ค าน า 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2553 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข
ระบบประกันคุณภาพของคณะฯ โดยได้เลือกใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกระดับในคณะฯ 
 ในปี 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อ
เป็นการรายงานประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ใน 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี ขอไม่ประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 นี้ คณะฯ มีการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น โดยรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้แสดงข้อมูลผลการด าเนินงานครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 
กันยายน 2553) และปีปฏิทิน 2553 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 
 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณาจารย์ และบุคลากร ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจประเมินคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในครั้งนี้ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการชี้แนะ รวมถึงข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา สืบต่อไป 
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               วันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจ และแหล่งการจ้างงานใหม่      
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ      
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น รัฐบาลได้ลงทุนโครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board: ESB) มาเป็นจ านวน
มากโดยมีเปูาหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของประเทศ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่าง ๆ เป็นแหล่งลงทุนที่ส าคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก และทางทะเล ซึ่งผลการพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องมาเป็นล าดับ ท าให้ ช่วยสามารถกระตุ้นการขยายฐานการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการจ้างงานให้ภูมิภาคนี้สามารถพึ่งตนเองและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ขณะเดียวกัน 
ก็ยังมีพื้นท่ีอื่นในภาคตะวันออกที่มีความส าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรที่มีศักยภาพสูงใน
การพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้วางกรอบการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกดังกล่าวให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมรองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับให้เป็นประตู
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นจะต้องด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการอื่น ๆ พร้อมกับเร่งรัดการผลิต
และพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และภูมิภาคเพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ   
ของก าลังแรงงานในการปฏิบัติงานระดับที่สูงขึ้น ยิ่งในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ และของประเทศโดยรวม หน่วยงานต่าง ๆ ยิ่งมีความ
ต้องการพัฒนาก าลังคนมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และพื้นที่อื่น ๆ ในภาคตะวันออกสามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย       
ในการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับประเทศตามล าดับ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานภายในทั้งในระดับคณะ ส านัก และหน่วยงานสนับสนุนที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ สามารถพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในสาขาใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จึงได้มีนโยบายขยายการจัดการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยการจัดตั้งวิทยาเขตต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศได้อย่างท่ัวถึง 

 วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ในฐานะสถาบันที่ให้การศึกษา     
เพื่อรองรับการพัฒนาก าลังคนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  จึงได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในภูมิภาคหลายสาขา โดยในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/ 2546  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาเขตศรีราชา เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ตั้งแต่ภาคต้น              
ปีการศึกษา 2546 ได้แก่ 

 หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 (Master of Economics Program in Business Economics : MBE) 

 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
 (Master of Arts Program in Agribusiness : MAB) 

  ทั้งสองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนที่วิทยาเขตบางเขน  

  การบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 2 ชุด ของโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ    
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตศรีราชา ได้แก่  
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 1)  คณะกรรมการบริหารโครงการ 
 2)  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ของวิทยาเขตศรีราชา ภายใต้การใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน     
เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาเขตศรีราชา มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ โดยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และสาขาธุรกิจการเกษตร อยู่ในสังกัดของบัณฑิตศึกษาสถาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2547 และได้รับอนุมัติให้มีการเปลี่ยน  
ช่ือหน่วยงานเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้อนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนช่ือพร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และ
ภารกิจของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อให้สอดคล้ องกับภารกิจที่ได้รับผิดชอบจริง และ
สามารถพัฒนา ตลอดจนขยายงานในความรับผิดชอบต่อไปได้  โดยมีการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น 

 1)  ส านักงานเลขานุการ 
 2)  ส่วนงานจัดการศึกษา 
 3)  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

และเปดิสอนในระดับปริญญาตรี หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแตภ่าคตน้ ปีการศึกษา 2554 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 วิสัยทัศน์  :  เป็นองค์กรชั้นน าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค 
   ตะวันออกอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ  : 1)   ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

   2) วิจัยและพัฒนาเพื่อขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ท้ังเชิงแนวคิดทฤษฎีและเชิง
ประยุกต์ 

   3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
   4) ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 
 ปรัชญา : 1)   ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ 
    มุ่งมั่นในความส าเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2) ด้านความโปร่งใสในการจัดการ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เน้นจริยธรรมของบุคลากรปฏิบัติ
ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

 

1.3 เอกลักษณข์องคณะ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ใช้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบเพื่อปลูกฝังและสร้าง
คุณลักษณะที่โดดเด่นแก่นิสติและบุคลากรของคณะฯ โดยเอกลักษณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คือ 

“คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างวชิาการด้านเศรษฐศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” 
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1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 

  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานประจ าปีตามรอบปีงบประมาณ 2553 ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี ้

 วิสัยทัศน์ (เดิม) : เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา สาขาวิชาเชิงบูรณาการ ประสานงานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 
 พันธกิจ (เดิม) :  1. จัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาบูรณาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตศรีราชา 
  3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และให้บริการวิชาการอย่างยั่งยืน 
  4. อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ท านุบ ารุง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ 
  5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล  เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เต็มตามศักยภาพ สร้างภาพลักษณ์

องค์กรที่ดี  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน กิจการนิสิตและสวัสดิการต่าง ๆ 
 วัตถุประสงค์ : 
 1. จัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 2. เป็นแหล่งวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน 
 3. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิขององค์กรเป็นหลัก 
 4. สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   สร้างจิตส านึกให้นิสิต  บุคลากร  และชุมชน  ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย  และจารีตประเพณีที่ดีงาม   รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชนและนานาชาติ 
 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ก าหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่สนองตอบ 
ต่อสังคมในทุกมิติและทุกระดับ ภายใต้การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตศรีราชา  โดย
ก าหนดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงาน และตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทาง/วิธีปฏิบัต ิ
1. พัฒนาระบบการจัด

การศกึษาและคณุภาพการ
ผลิตบัณฑิต 

จัดการศึกษา และผลิตบัณฑิต
ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมสอน 

1.1 พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของชมุชนใน
ภาคตะวันออก 

1.2 พัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบและกลไกการ
ผลิตงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการและ
เสริมหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนนุการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอ่การพัฒนาการ
เรียนรูข้องนิสิต 

1.1.1  เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 
ภาคปกต ิ

 
1.2.1  ส่งเสรมิและสนับสนนุอาจารย์ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
1.2.2  สนับสนนุอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม

ด้านเทคนิคการสอนและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

1.2.3  สนับสนนุให้อาจารย์ท าวจิัยสถาบันและ/
หรือวจิัยในชั้นเรียน 

1.2.4  สนับสนนุให้อาจารย์ฝึกอบรมการท าวิจัย
สถาบันและวิจัยในชัน้เรียน 

1.3.1  เสริมสร้างความเขม้แข็งในวิชาพืน้ฐาน
ให้กับนิสิต 

1.3.2  ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานสิิต
ในด้านต่าง ๆ 

1.3.3  สอดแทรกความรู้ด้านประกันคณุภาพ
ให้แก่นิสิต 

1.3.4  บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตและศิษย์เก่า 

1.3.5  ส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนิสติชั้น
ปีที่ 1 

1.3.6  ประเมนิความพึงพอใจของนิสิตตอ่การ
ให้บริการ 

1.4.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจดัการองคก์ร 

1.4.2  พัฒนาระบบการสนับสนนุการจัดการ
เรียนการสอน 

1.4.3  พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งกอ่สร้างเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

2. พัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบ
และกลไกการผลิตงานวิจัย 

เป็นศูนย์กลางในการวจิัยด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ และการ พัฒนา
ชุมชนสังคม ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นแหล่งวิจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพือ่
สร้างสรรค์องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาชุมชน 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลติ
งานวิจัย 

2.2 เสริมสร้างนกัวจิัยใหม่ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนนุวิชาการ 
 
 

2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจ้าก
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เพือ่เผยแพร่
ในชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 

2.1.1  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิต
งานวิจัย 

2.2.1  โครงการที่จัดและ/หรือสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการท าวจิัย/
วิจัยสถาบัน และ/หรือจ านวนบุคลากรที่
เข้ารว่ม 

2.3.1  ความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทาง/วิธีปฏิบัต ิ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และการบรกิาร 
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล  
ระบบงานชัดเจน  รวดเร็ว มี
ประสิทธภิาพ  โปรง่ใส 
ตรวจสอบได้   ส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของบุคลากรในการ
บริหารจัดการ  เพือ่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององคก์ร เป็นหลกั 
เน้นการพัฒนาศกัยภาพและ
เพิ่มทกัษะวชิาชีพของบุคลากร
ทุกประเภทและทกุระดับ  
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน  และสร้างทัศนคตทิี่ดี
ต่อองคก์ร 

3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ   
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 พัฒนาบุคลากร และระบบกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อธ ารงไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ การเรียน การสอน และการวิจัย 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และการ
ตรวจสอบการเงนิอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 

3.6 ส่งเสริมการบริหารการใชท้รัพยากร
ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกวทิยา
เขตเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

3.1.1  จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนที่
ยุทธศาสตรข์องวทิยาลัยบัณฑิตศึกษา   
ศรีราชา 

3.1.2  ถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเปูาหมายของ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

3.1.3  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

3.1.4  จัดท าแผนการจัดการความรู ้
3.2.1  จัดท าแผนพฒันาและบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อธ ารงรกัษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ศักยภาพ 

3.3.1  พัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลเพือ่
การตัดสินใจ 

3.4.1  จัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินของ
หน่วยงาน 

3.4.2  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงาน 

3.5.1  จัดท าแผนงานด้านประกันคุณภาพ 
 
3.6.1  จัดท า และพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อ

รองรับการใชท้รัพยากรร่วมกันของ
บุคลากรสังกัดวทิยาลัยบัณฑิตศึกษา 

3.6.2  อนรุักษ์พลังงาน 
 

4. เทิดพระเกียรตแิละท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สืบสาน ประเพณี สาน
วัฒนธรรมไทย  ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่   สร้าง
จิตส านกึให้นิสิต  บุคลากร  
และชุมชน  ตระหนักถึง
ความส าคัญในการปฏิบัติตาม
จารีตประเพณเีพื่ออนรุักษ์และ
สืบ จารีตประเพณทีี่ดีงาม   
รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างของแต่ละชมุชนและ
นานาชาต ิ

4.1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 เชิดชูราชวงศ์ และสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมไทยตามโอกาส 

4.1.1  จัดท าแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2.1  เชิดชูราชวงศ์และเทิดพระเกียรต ิ
4.2.2  สืบสาน ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

5. พัฒนางานบริการวิชาการ
แก่ชมุชนเพื่อพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน
อย่างย่ังยืน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ
เพิ่มพูนความเข้มแข็งของ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
และคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชน 

5.2 พัฒนาบุคลากรและปัจจัยเกื้อหนนุการ
บริการวิชาการ 

 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนนุการถ่ายทอด

ความรู้สู่ชมุชน 

5.1.1  จัดท าแผนงานการบรกิารวิชาการแก่
ชุมชนโดยคณะกรรมการบรกิารวชิาการ 

5.2.1  จัดหา/จัดสรรทรัพยากรและทุน
สนับสนุนการบริการวิชาการของ
บุคลากร 

5.3.1  ส่งเสรมิการบรกิารวิชาการที่ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5.3.2  จัดงานแสดงนทิรรศการทางวิชาการ
และ/หรอืน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

   ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ก าหนดแผนงานประกันคณุภาพภายในของคณะฯ ดังนี้ 

 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
โครงสร้างองค์กรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการแบ่งส่วนราชการตามรูปแบบของโครงสร้างองค์กรของคณะวิชาในวิทยาเขตศรีราชา 
โดยแบ่งเป็น ส านักงานเลขานุการ ส่วนงานจัดการศึกษา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่ดังนี ้

วิทยาเขตศรีราชา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะ/ ส านัก 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ส่วนงานจดัการศึกษา ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
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 1.  ส านักงานเลขานุการ  ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนการบริหารงานของคณะ ได้แก่ การจัดท าแผนและ
บริหารงบประมาณ ด าเนินงานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี งานจัดซื้อ งานพัสดึ ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพ และงานบุคคล 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายในวิทยาเขตและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของคณะฯ 

 2.  ส่วนงานจัดการศึกษา ท าหน้าท่ีสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการงานทะเบียนนิสิต การรับเข้า
และจบการศึกษา จัดท าตารางสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน บริการเอกสารและสื่อการสอนให้กับอาจารย์ ดูแลประสานงาน
และตรวจสอบการวัด ประเมินผลด้านการเรียนการสอน การส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติของนิสิต ทะเบียนบัณฑิต และการ
ติดตามภาวการณ์ท างานของบัณฑิต ประสานและด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประสานงานด้านวิชาการกับสถาบันต่าง 
ๆ ด าเนินงานวิจัยสถาบัน งานข้อมูลและสารสนเทศ 

 3.  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ประสานงานวิจัยกับอาจารย์ ผลิตงานวิจัยและให้บริการวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้แก่ สถาบันและองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบริการวิชาการให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมในพื้นที่ภูมิภาค
ตะวันออก 
  

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

 1.7.1   ผู้บริหาร 
  ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลยับัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม)  ผศ.จ าลอง เจียมจ านรรจา 
 หมายเหต:ุ แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2553 ขอพ้นจากผู้รักษาราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
 
  ผู้รักษาราชการแทนแทนคณบดีวทิยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา (เดมิ) รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล 
  หมายเหต:ุ แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ครบวาระวันท่ี 30 มีนาคม 2554 
 
  ผู้รักษาราชการแทนแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล 
  หมายเหตุ: แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
  
  หัวหน้าส านักงานคณบด ี   นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 
  หมายเหต:ุ แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2553 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
   
  1.7.2 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) 
คณบดีวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา    ประธานกรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา  กรรมการ 
  รองคณบดีวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา    กรรมการ 
  ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
  โครงการบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ     กรรมการ 
  หัวหน้าฝุายจัดการศึกษาหรือผู้แทน    กรรมการและเลขานุการ 
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  โดยให้มีอ านาจและหน้าท่ี 
1. วางนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน 
6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
  1.7.2 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 1) คณะกรรมการด้านการจัดการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการภาคพิเศษ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 

จ านวน 2 ชุด มีวาระ 2 ปี 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2553 – 14 พฤศจิกายน 2553 

   คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
   มีหน้าที่ วางนโยบายและแผนงานของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ควบคุม ดูแลการ
ด าเนินงานทางด้านบริหาร และวิชาการของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ให้ค าปรึกษา สนับสนุนแนวทางปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อนุมัติประมาณการ กรอบของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารโครงการ โดยคณะกรร มการ 
ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ที่ปรึกษา 
2) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
3) คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) ประธานกรรมการ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) กรรมการ 
5) ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ กรรมการ 
6) หัวหน้าฝุายจัดการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการและเลขานุการ 

    
   คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   มีหน้าที่ ด าเนินงานบริหารวิชาการของโครงการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริหารโครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ และบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุม ดูแลทั้งบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของโครงการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอรายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการบริหารโครงการและมหาวิทยาลัยมอบหมาย คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานกรรมการ 
2) หัวหน้าฝุายจัดการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ 
3) นางสาวเกวลิน มะลิ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน 

   คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
1) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ที่ปรึกษา 
2) คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) ที่ปรึกษา 
3) ศาสตราจารย์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ไขแสง รักวานิช กรรมการ 
5) รองศาสตราจารย์บรรลุ พุฒิกร กรรมการ 
6) รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เพรียบพร้อม กรรมการ 
7) ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ กรรมการ 
8) ผู้แทนคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
   คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

1) นายพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร ศรีจ าปา กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี 

 
 2) คณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบณัฑติศึกษา ศรีราชา (เดิม) 

มีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.
2551 คณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ประกอบด้วย 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2553 – 27 มีนาคม 2554 

1) คณบดีวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) ประธานกรรมการ 
2) รองคณบดีวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา (เดมิ) รองประธานกรรมการ 
3) ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการ 
4) นายพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน ์ กรรมการ 
5) รองศาสตราจารย์ธงชัย คัมภีร ์ กรรมการ 
6) รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ กรรมการ 
7) หัวหน้าฝุายจัดการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ 
8) หัวหน้าฝุายบริการการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ 
9) หัวหน้าส านักงานคณบดีหรือผู้แทน กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหต:ุ ล าดับที่ 3 แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ระหว่างวันท่ี 28 มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน 

1) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ประธานกรรมการ 
2) รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา รองประธานกรรมการ 
3) ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการ 
4) นายพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ 
5) รองศาสตราจารย์ธงชัย คัมภีร ์ กรรมการ 
6) หัวหน้าส่วนงานจัดการศึกษาหรือผู้แทน กรรมการ 
7) หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการหรือผู้แทน กรรมการ 
8) หัวหน้าส านักงานเลขานุการหรือผูแ้ทน กรรมการและเลขานุการ 
 

 3) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
1) นางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ 
2) นายวรยศ ละม้ายศรี 
3) นายบงกช พุ่มแก้ว 
มีหน้าที ่
1) ตรวจสอบความความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน 

และด้านอื่น ๆ  
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปูองปรามมิให้เกิดความ
เสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ 

4) ประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และ
ด้านอื่น ๆ 

5) ให้รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ และอธิการบดี ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยงานถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 
 1.7.3 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหน่วยงาน 
 

 1) คณะกรรมการวิจัย 
มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายและขอบเขตการวิจัยของหน่วยงาน แนะน า และจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการ

วิจัย สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ทบทวนแผนงานวิจัยของ
หน่วยงาน ด าเนินงานวิจัยของหน่วยงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วย 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1) คณบดี ที่ปรึกษา 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) ที่ปรึกษา 
3) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานกรรมการ 

   3) นายวรยศ ละม้ายศรี กรรมการ 
   4) นางสาวเกวลิน มะลิ กรรมการ 
   5) นางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ กรรมการและเลขานุการ 
   6) นายบงกช พุ่มแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 
 

 2) คณะกรรมการบริการวิชาการ 
  ท าหน้าที่ จัดท าแผนงานด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณต่าง ๆ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ ด าเนินการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติแล้ว สรุปผลการด า เนินงานเสนอหน่วยงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ภายใน 30 วัน และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ที่ปรึกษา 
2) นางสาวเกวลิน มะลิ ประธานกรรมการ 
3) นางสาวกษมา เนตรวิเชียร กรรมการ 
4) นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน กรรมการ 
5) นางสาวอารีรัตน์ เอาไชย กรรมการ 
6) นางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวประภาพร นาคสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8) นายเพิ่มพูน ไชยวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2552 – 14 มีนาคม 2554  
หมายเหตุ : ล าดับที่ 5 ลาออกจากราชการวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 

 
 3) คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการองค์กร 
  มีหน้าที่ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด ติดตามข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประเมินผลและจัดท ารายงานผลดารปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอต่อคณบดี จัดท าคู่มือและ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

1) นายจรัญ แก้วมา ที่ปรึกษา 
2) รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานกรรมการ 
3) นางสาวเกวลิน มะลิ กรรมการ 
4) นายบงกช พุ่มแก้ว กรรมการ 
5) นายวงศกร ศิลมงคล กรรมการ 
6) นางสาวกษมา เนตรวิเชียร กรรมการ 
7) นางสาววิไลวรรณ หยงหนู กรรมการ 
8) นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน กรรมการ 
9) นางสาวอารีรัตน์ เอาไชย กรรมการและเลขานุการ 
10) นายเพิ่มพูน ไชยวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ : ล าดับที่ 9 ลาออกจากราชการวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 
 

 4) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูลโดยสม่ าเสมอทั้งในส่วนของงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา และงานจัด

การศึกษาของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ จัดท าร่างแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งจัดท าร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และร่างรายงาน
การศึกษาและประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จก่อน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในท าการตรวจสอบ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
จากภายนอก ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อการปฏิบัติงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลความคืบหน้าของงานต่อคณบดี ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประชุม 
เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
   1) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ      ที่ปรึกษา 
   2) คณบดี   ประธานกรรมการ 
   3) รองคณบดี   กรรมการ 
   4) ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการ 
   5) นางสาวกษมา เนตรวิเชียร   กรรมการ 
   6) นางสาวเกวลิน มะลิ   กรรมการ 
   7) นายวรยศ ละม้ายศรี   กรรมการ 
   8) นางสาววิไลวรรณ หยงหนู   กรรมการ 
   9) นางสาวอารีรัตน์ เอาไชย   กรรมการ 
   10) นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ : ล าดับที ่9 ลาออกจากราชการวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 
 

 5) คณะกรรมการการศึกษา 
1) ศาสตราจารย์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์     ที่ปรึกษา 
2) คณบด ี      ที่ปรึกษา 
3) ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ    ประธานกรรมการ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ      กรรมการ 
5) นายบงกช พุ่มแก้ว      กรรมการและเลขานุการ 
6) นางสาวทวีพร พุทธิวงศ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
1) วางแผนและบริหารจัดการงานด้านการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2) บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
3) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
4) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
1.7.4 คณะท างานเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ  

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจ 

 1)  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และภารกิจ ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2553 ได้อนุมัติให้เปลี่ยน
ช่ือ “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา” เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้ 1) ส านักงานเลขานุการ 2) ส่วนงานจัดการศึกษา และ 3) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ มีความคล่องตัว ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน
และแผนงานอนาคต อีกท้ัง เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลในภูมิภาคตะวันออก พร้อมทั้งสามารถตอบสนองการด าเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2)  โครงการก่อสร้างอาคาร 18 บัณฑิตศึกษา 
  เนื่องจากปริมาณพื้นที่ใช้สอยของคณะฯ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการเรียนการสอน และงานบริหารของคณะฯ จึง
ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารบัณฑิตศึกษา โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ ด าเนินการก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 34,800,000 บาท โดย
ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน มีชั้นลอยในส่วนของปีก 1 ช้ัน พื้นที่ก่อสร้าง 2,865 ตารางเมตร มีสะพานเช่ือม
ระหว่างอาคารชั้นที่ 2 กับอาคารเรือนไม้ ระยะเวลาการก่อสร้าง 320 วัน และได้ท าการตรวจรับงวดงานสุดท้ายแล้ว เมื่อวันพุธที่ 8 
ธันวาคม 2553 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และสถานท่ีก่อสร้างอาคาร 18   
 3) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นวิจัยเพื่อการศึกษา (วิจัยร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต)  
  ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ร่วมกับ นางสาวกิติยา โพธาธนายง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
วิจัยเพื่อการศึกษา จากโครงการวิจัย “การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขาย
ล่วงหน้า” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม – 31 
สิงหาคม 2553                                                                                                                                          

1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2553  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(หน่วย: บาท) 
ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 579,340.72 579,340.72 - 1,065,860.02 1,065,860.02 - 325,000.00 325,000.00 - 
งบประมาณเงินรายได้ 27,406,289.37 19,393,974.12 8,012,315.25 29,584,666.27 19,940,027.74 9,644,638.53 52,955,754.98 39,741,710.74 13,214,044.24 

รวม 27,985,630.09 19,973,314.84 8,012,315.25 30,650,526.29 21,005,887,.76 9,644,638.53 53,280,754.98 40,066,710,74 13,214,044.24 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินรายไดจ้ากการจดัการศึกษา 30,641,900.00 1. งบบุคลากร 2,835,797.00 
2. เงินรายไดจ้ากโครงการพัฒนา
วิชาการ 

160,000.00 2. งบด าเนินงาน 19,476,200.00 

3. รายได้อื่น 41,918,900.00 3. งบลงทุน 33,450,000.00 
4. ทุนสะสม 12,091,913.00 4. งบอุดหนุน 2,330,000.00 
  5. งบอ่ืนๆ 29,908,900.00 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 84,812,713.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 88,000,897.00 

 1.9.2 จ านวนหลกัสูตร ได้แก่ หลักสตูรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- หลักสูตรภาษาไทย - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย - 2 2 - 2 2 - 2 2 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.9.3 จ านวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

(หน่วย: คน) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย์ 14 19 16.5 
2.  นักวิจัย - - - 
3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 10.5 15 13 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 24.5 34 29.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทกุประเภท  2 0 1 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) 26.5 34 30.5 
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 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคณุวุฒิ  
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

(หน่วย: คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา  
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 4 10 6.5 2 - 1 6 10 7.5 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0.5 1 1 - - - 0.5 1 1 
-  รองศาสตราจารย ์ 6 7 7 - - - 6 7 7 
-  ศาสตราจารย ์ 0.5 - 1 - - - 0.5 - 1 

รวมท้ังหมด 13 18 16.5 2 - 1 13 18 16.5 
คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตร ี - - - - - - - - - 
-  ปริญญาโท 5 9 9.5 2 - 1 7 9 10.5 
-  ปริญญาเอก 6 9 6 - - - 6 9 6 

รวมท้ังหมด 13 18 16.5 2 - 1 13 19 17.5 

 
ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 10 6 16 6 1 8 1 16 

2 6-9 เดือน - 1 - 1 1 - - - 1 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - 2 - 2 2 - - - 2 

4 ลาศึกษาต่อ  - 1 - 1 1 - - - 1 

5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 

6 รวมทั้งหมด - 13 6 19 9 1 8 1 19 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 10.5 6 16.5 6.5 1 8 1 16.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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1.9.4 จ านวนนิสิต (นับจ านวนหัวนิสิตจริง (ใช้ข้อมลูวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรยีบเทียบ 3 ปี) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

(หน่วย: คน) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 226 226 - 248 248 - 240 240 
- หลักสูตรภาษาไทย - 226 226 - 248 248 - 240 240 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ - 226 226 - 248 248 - 240 240 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย - 226 226 - 248 248 - 240 240 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 จ านวนนิสิตใหมร่ับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(หน่วย: คน) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 131 131 - 126 126 - 117 117 
- หลักสูตรภาษาไทย - 131 131 - 126 126 - 117 117 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ - 131 131 - 126 126 - 117 117 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย - 131 131 - 126 126 - 117 117 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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17 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 ข้อมูลนิสติเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 166.88 166.88 - 178.56 178.56 - 182.42 182.42 
- หลักสูตรภาษาไทย - 166.88 166.88 - 178.56 178.56 - 182.42 182.42 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ - 166.88 166.88 - 178.56 178.56 - 182.42 182.42 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย - 166.88 166.88 - 178.56 178.56 - 182.42 182.42 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time 
Equivalent Student)  

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 9 17 16 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 166.88 178.56 182.42 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  ) 

19 11 11 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

(หน่วย: คน) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) - 88 88 - 126 126 - 113 113 
- หลักสูตรภาษาไทย - 88 88 - 126 126 - 113 113 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

รวมทั้งหมดทุกระดับ - 88 88 - 126 126 - 113 113 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย - 88 88 - 126 126 - 113 113 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

1.9.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยตอ่ชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 38,200 - 38,200 

2. การประเมินผลการด าเนินงานและความ
เป็นไปได้ในการผลิตนมข้าวโพดเชิงพาณิชย์
ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ 

สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

180,000 - 180,000 

3. ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

100,000 - 100,000 

4. ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 

45,000 - 45,000 

5. คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
ในเขตต าบลทุ่งสุขลา เทศบาลต าบลแหลม
ฉบัง  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 

110,700 - 110,700 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism 
Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- 9,170,000 9,170,000 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 

ส านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬา
จังหวัด กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา 

- 1,000,000 1,000,000 

รวม 473,900 10,170,000 10,643,900 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 ข้อมูลงานวิจัยท้ังหมด คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจัย - 8 7 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

ภายใน  - 415,000.00 473,900.00 
ภายนอก - 1,376,410.00 10,170,000.00 

รวม - 1,791,410.00 10,643,900.00 
จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจยัที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย 

ภายใน  - 8 5 
ภายนอก - 4 2 

รวม - 12 7 
จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ระดับชาติ - 2 1 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - 2 1 
จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูล 

ระดับชาติ - 4 3 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - 4 3 
จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจยัที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

ในประเทศ - 12 5 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - 12 5 

1.9.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (เรยีงตามรายรับจากมากไปน้อย ไมเ่กิน 3 รายการ) 

 
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนคน 

ที่รับ
บริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการฝึกอบรม “รู้เข้า-รู้เรา : 
การตรวจสอบภาษีสรรพากร” 

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ 150 300,000 228,053.72 71,946.28 - 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ 
หลักสูตร ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ รุ่นที่ 
17 

โครงการพัฒนาวิชาการ 22 425,250 382,725 42,525 - 

3. โครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบเข้าศึกษาตอ่ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 79 266,400 239,760 26,640 - 

รวม 251 991,650 850,538.72 141,111.28 - 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแกส่ังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนคนที่
รับบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า (บาท) 
รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการฝึกอบรม “การจัดการ
ศึกษาด้วยใจ” 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

239 225,000 225,000 - - 

2. โครงการฝึกอบรม “การตลาด
เชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

109 100,000 100,000 - - 

รวม 348 325,000 325,000 - - 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 7 6 4 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 447 413 325 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 100,000 385,714 325,000 
มูลค่า (บาท) - - - 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1.10 ที่ต้ัง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

   ข้อมูลลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย อาคาร 5 

  

หน่วยงาน 
สถานที่ จ านวนพ้ืนที่ 

หมายเหต ุอาคาร ห้อง พื้นที่  
(ตร.ม.) 

ส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้องบริการการศึกษา 41.2  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการองค์กร 

อาคารเรือนไม้ ชั้น 2 - 60  

ส านักงานเลขานุการ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5105 48  
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5106 48  
ห้องเรียนภาคบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101 145.8  
ห้องเรียนภาคบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 2  ห้อง 5201, 5202 97.2,  อยู่ในความดูแลของ 

ส านักวิทยบริการ ห้องเรียนภาคบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 97.2 
ห้องพักอาจารย ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5103 49.2  
ห้องเรียนพักอาจารย์และหอ้งสัมมนา/อบรม อาคาร 5 ชั้น 2  ห้อง 5204 98.4  
 

 
 
   ข้อมูลลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย อาคาร 18  
  ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน พื้นที่ก่อสร้างรวม 2,865 ตารางเมตร          
มีสะพานเช่ือมระหว่างอาคารชั้นที่ 2 กับอาคารเรือนไม้ 
 พ้ืนที่บริเวณชั้นล่าง มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 874.15 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสัมมนาและเวที ห้องพักวิทยากร 
ห้องเก็บของสัมมนา ห้องเก็บพัสดุ ห้อวงควบคุมเสียง ห้องเครื่องปั๊มน้ า พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ภายในและภายนอก  
 พ้ืนที่บริเวณชั้นลอย มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 609.19 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องผู้ทรงคุณวุฒิ ห้อง
อาจารย์พิเศษ ห้องพักอาจารย์ ห้อง Server ห้องบริการสารสนเทศ ห้องบรรยาย ห้องควบคุมเสียง  
 พ้ืนที่บริเวณชั้นสอง มีพื้นท่ีใช้สอยโดยรวม 978.50 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ส านักงาน
เลขานุการ ห้องคณบดี ห้องรองคณบดี ลานเอนกประสงค์ ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ห้องเตรียมอาหาร  
 พ้ืนที่บริเวณชั้นสาม มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 687.50 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ห้องค้นคว้าเอกสาร 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยาย ห้องไฟฟูา 

 พ้ืนที่บริเวณชั้นสี่ มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 687.50 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ห้องผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ห้องสอบ IS/THESIS ห้องสัมมนานิสิต 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ปฏิบัติและด าเนินงานตามภารกิจของคณะฯ คือ การจัดการเรยีน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 การจัดการเรยีนการสอน 

1. โครงการจัดสอบประมวลความรู้ ของนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  และสาขาธุรกิจการเกษตร ช่วง
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวสอบแก่นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และให้การสอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโทที่จะจบการศึกษา  เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 

2. โครงการจัดสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ
สาขาธุรกิจเกษตร เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐาน ทั้งในเชิงวิชาการและ
การจัดรูปเล่ม 

3. โครงการนิสิตพบประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก (IS Camp) ของนิสิตปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร เพื่อให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ก ากับดูแลให้นิสิตจัด
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตได้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดระยะเวลา 

4. โครงการศึกษาดูงาน โรงงานผลิตรถยนต์ ฮุนได และแปลงสาธิตการ
เพาะปลูกสตรอเบอรี่  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ของนิสิตปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร จัดขึ้นในวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพครบวงจรโดยตรง ณ 
สถานประกอบการและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การตลาดและเทคโนโลยีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

5. โครงการมัชฌิมนิเทศ ส าหรับนิสิตปริญญาโท จัดขึ้นในวันที่  1 
พฤษภาคม 2554 เพื่อให้นิสิตเตรียมการจัดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ เตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ทบทวนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่นิสิตควรทราบ และ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณาจารย์และ
โครงการฯ  

6. โครงการอบรม “ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาโท” จัดขึ้นช่วง
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน และเตรียม
ความพร้อม เสริมสร้างความมั่นใจให้นิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดพิมพ์และการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ” จัดขึ้น
วันที่ 3 เมษายน 2554 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดพิมพ์และการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

การวิจัย 
1.  โครงการวิจัย ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา              

รับทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 45,000 บาท 
2. โครงการวิจัย คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนในต าบลทุ่งสุขลา เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี รับทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 110,700 บาท 
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3. โครงการวิจัย ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับทุนวิจัยของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
จ านวน 38,200 บาท 

4.  โครงการวิจัย ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา รับทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 100,000 บาท 

5.  โครงการวิจัย การประเมินผลการการด าเนินงานและความเป็นไปได้ในการผลิตนมข้าวโพดเชิงพาณิชย์ของโครงการ
ผลิตนมข้าวโพด ไร่สุวรรณ ประเภทโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 135,000 บาท และรับเงินสนับสนุนของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา       
ศรีราชา (เดิม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ านวน 45,000 บาท 
รวมเป็น 180,000 บาท 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
(Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย รับเงินสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 9,170,000 บาท 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหาร
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รับเงินสนับสนุนจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จ านวน 1,000,000 บาท 

การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตร

แปรรูป เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางด้านการตลาดให้กับบุคลากรภาครัฐ 
เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการตลาด สามารถน าความรู้และแนวทางที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานทางการเกษตรต่อไป  

2. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ผู้บริหารทางธุรกิจ หลักสูตร “ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ” รุ่น 17 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้ข้อมูลทางธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ให้สามารถบริหารงานใน
องค์กรได้อย่างมีระบบ รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ จริยธรรม และสภาพจิตใจในการเป็นผู้น า 

3. โครงการพัฒนาวิชาการ “รู้เขา-รู้เรา : การตรวจสอบภาษีสรรพากร” 
เพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภาษีสรรพากร และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้
เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรของธุรกิจ 

4. โครงการบรรยายพิเศษทาง
วิชาการ เรื่อง ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2554 เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงใน
มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม 
1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2554 เพื่อร่วมอนุรักษ์และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือต่อ
คณาจารย์และผู้บริหารของคณะฯ  

2. โ ค ร ง ก า ร ม ห า บั ณ ฑิ ต รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร และฉลองปริญญาบัตร ปี 

2553 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตได้อ าลาคณาจารย์ 
และคณาจารย์ได้แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต 

3. โครงการจัดงานวันสถาปนาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา ศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้
สร้างจิตส านึกให้รักและผูกพันกับองค์กร 

4. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2553 เพื่อให้นิสิตได้ร าลึกถึง
คณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมิน
เปูาหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี คณะฯ มีผลการด าเนินงาน 23 ตัวบ่งช้ี โดยคณะฯ          
ขอไม่ประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี คือตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ไม่ได้จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรม 
การ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

5.00 4.34 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 3.00 4.63 4.63 4.50 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 3.33 5.00 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 - - 4.67 4.67 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 4.75 4.75 4.00 4.00 - - 4.75 4.75 4.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

4.51 4.51 4.78 4.78 4.37 4.61 4.00 3.00 4.70 4.70 4.33 4.52     

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี พอใช้ ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

    

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2-2 

ตารางที ่2-2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตามเป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 2552 2553 
 คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี n/a 5.00 5.00 1.00 1.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ n/a 8 8 7 7 n/a 5.00 5.00 / / 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับ

ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผลการด าเนินงาน  
1.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการจัดโครงการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2552-2553” (1.1-1-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณาจารย์ และบุคลากร ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกรอบและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญา และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (1.1-1-2) เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552-2553 (1.1-
1-3) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะฯ ในช่วงปี พ.ศ.2551-2554 (1.1-1-4) และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (1.1-1-5) เพื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

2.  จากการจัดโครงการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2552-2553” ท าให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการ หลังจากท่ีแผนยุทธศาสตร์ผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ เรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีผู้แทนของแต่ฝุายเข้าร่วมประชุม (1.1-2-1) รวมทั้งแจ้งเวียนผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (1.1-2-2) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เปูาหมาย
ร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ 

3.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้น าแผนยุทธศาสตร์ ไปจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี (1.1-3-1) ได้แก่ แผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการและการบริการ แผนปฏิบัติการด้าน
การอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
ให้เห็นถึงแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี (1.1-3-2) ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

4. การจัดท าแผนงานต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มุ่งส่งเสริมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ 
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะฯ ในทุกทาง เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับกลยุทธ์ และระดับเปูาประสงค์  (1.1-4-1) ทั้งนี้เพื่อก ากับ
ตรวจสอบดูความลุล่วงในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมถึงก ากับติดตาม
ความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยมีการน าตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละ
แผนด้วย เพ่ือให้การประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับการท างานปกติ 

5. คณบดีเป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินงานในแต่ละภารกิจและให้ข้อเสนอแนะกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ให้
สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (1.1-5-1) 

6. คณะฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง (1.1-6-1) โดยได้รายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเปูาหมาย และหากไม่เป็นไปตามแผนจะได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

7. คณะฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (1.1-7-1) ซึ่งเป็นกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ที่
คณะฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
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8. ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (1.1-8-1) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) (1.1-8-2) คณะฯ ได้น าผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยมีการปรับแผนตามสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยในกระบวนการจัดท าแผน ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-8-3) พร้อมทั้ง
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (1.1-8-4) และได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา 
และจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1, 1.1-8-3 โครงการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2552-2553” 

1.1-1-2 ภาพแผนผังแสดงความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2552-2553 กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.1-1-3, 1.1-8-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553 
1.1-1-4, 1.1-8-2 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในช่วงปี พ.ศ.2551 - 2554 
1.1-1-5, 1.1-2-1 

1.1-8-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 11 มกราคม 
2553 

1.1-2-2 ระบบส านักงานอัตโนมตัิ http://eoffice.src.ku.ac.th/index_user.asp 
1.1-3-1 แผนด าเนินงานประจ าปี 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
1.1-3-2 ค าของบประมาณปี 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
1.1.4-1 ตัวบ่งช้ีและเปูาหมายการปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
1.1-5-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/1608 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2553 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานของ

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม)  ในรอบปีการศึกษา 2552 
1.1-6-1 รายงานความคืบหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนประจ าปี 2553 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
1.1-7-1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  

 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งช้ี    n/a 4.625 0.00 0 0 

2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ n/a 5 5 5 6 n/a 4.00 4.00 /  / 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0 0 6 36.36 6 36.36 35 37 0.00 3.03 3.03 /   
0 16.5 16.5 

ผลต่างค่า 
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0.000 13.636 13.636  10 12 0.00 5.00 0.00 /   

2.3 อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0 0 8 48.485 8 48.485 54 55 0.00 5.00 5.00 /  / 
0 16.5 16.5 

ผลต่างค่า 
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0.000 12.44 0.000  12 13 0.00 5.00 0. 00    

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ n/a 7 7  6 7 n/a 5.00 0.00 / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

ข้อ n/a 7 7 6 7 n/a 5.00 0.00 / / 

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ n/a 7 7 6 7 n/a 5.00 0.00 / / 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ n/a 5 5 5 5 n/a 4.00 0.00 / / 

2.8 ระดับความส าเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ n/a 4 3 4 4 n/a 4.00 0.00 / x 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  และ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม 
“ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่

จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่

จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี
และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษา

อยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษา (2.1-1-1) ท าหน้าที่ประสานงานในการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ วางแผนและบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด บริหารหลักสตูร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยอ้างอิง
จากคู่มือและเกณฑ์การเสนอหลักสูตร/รายวิชา ฉบับปรับปรุง ปี 2551 ของมหาวิทยาลัย (2.1-1-2) และปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอ
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย (2.1-1-3)  
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2. คณะฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติปิดหลักสูตร (2.1-2-1, 2.1-2-2) ตาม
ข้อก าหนดในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร คณะฯ จะเสนอเรื่อง
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

3. เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ขอน าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรธุรกิจการเกษตร จากคณะ
เศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มาเปิดสอนที่วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้ด าเนินการ.ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2554 ส าหรับหลักสูตรธุรกิจการเกษตร ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 
และจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 (2.1-3-1) 

4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการควบคุมและก ากับให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1)  การบริหารหลักสูตร คณะฯ มีคณะกรรมการการศึกษา (2.1-4-1) ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 2)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย คณะฯ ได้จัดทรัพยากรเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการ
ท าวิจัย ส าหรับนิสิตปริญญาโท ประกอบด้วย การท าบัตรสมาชิกห้องสมุด เพื่อใช้บริการห้องสมุดของวิทยาเขตศรีราชา  (2.1-4-2) 
การขอเลขรหัสบัญชีเครือข่าย เพื่อให้นิสิตสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi (2.1-4-3)ได้ทั่วบริเวณวิทยาเขตศรีราชา มีสถานที่
และห้องเรียนไว้บริการนิสิต เพื่อใช้ส าหรับการอ่านทบทวนหนังสือ การท ารายงานกลุ่ม หรือการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (2.1-4-4) รวมถึงมีห้องบริการการศึกษา (2.1-4-5) ที่ใช้ส าหรับให้นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการท าวิทยานิพนธ์
และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโทท่ีได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 3)  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก ส าหรับ
นิสิตปริญญาโท ทั้งสองหลักสูตร (2.1-4-6) การจัดโครงการนิสิตพบประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลัก (2.1-4-7) เพื่อให้นิสิตได้ขอค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูล วิธีการศึกษา และการจัดท าสรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษาได้จากถูกต้อง 
และการจัดโครงการมัชฌิมนิเทศ (2.1-4-8) เพื่อให้นิสิตเตรียมจัดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เตรียมตัวสอบ
ประมวลความรู้ ทบทวนกฏ ระเบียบ ที่นิสิตควรทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับคณาจารย์
และโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ นอกจากนี้ คณะฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตปริญญาโท แสดงผลงานทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่
สาธารณชน จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน (2.1-4-9) การน าเสนอผลงานวิจัย จนได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยเพื่อการศึกษา (2.1-4-10) รวมถึงนิสิตปริญญาโท     ที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ คณะฯ ได้ส่งเสริมใน
รูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการ (2.1-4-11) ในงานวันสถาปนาวิทยาเขต    ศรีราชาและงานเกษตรแฟร์ ท่ีวิทยาเขตบางเขน 

 4)  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2.1-4-12) และความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะฯ (2.1-4-13) 
เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือนิสิต และให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 n/a 5 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1, 2.1-4-1 ประกาศวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา 

2.1-1-2 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 
2551 

2.1-1-3 บันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1787 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ข้ันตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลกัสูตร
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปดิสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสตูรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.1-2-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 8111 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวปฎิบัติในการปรับปรุงหลกัสูตร
และแนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

2.1-2-2 แบบฟอร์มการปดิหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/curri_close.doc 

2.1-3-1 ระบบสนบัสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-4-2 ห้องสมุดวิทยาเขตศรรีาชา (http://lib.vit.src.ku.ac.th/) และการสมัครบัตรสมาชิกห้องสมุด 
2.1-4-3 เอกสารรับเลขรหสับัญชีเครือข่ายอินเตอร์เนต็ และข้อมลูการลงทะเบียนหมายเลข MAC Address 
2.1-4-4 แบบฟอร์มการขอใช้สถานท่ี และภาพถ่ายห้องเรียน 
2.1-4-5 ภาพถ่ายห้องบริการการศึกษา 
2.1-4-6 ประกาศโครงการบณัฑติศึกษา ภาคพิเศษ เรื่อง ขอแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก 
2.1-4-7 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/1689 และบันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/1688 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง 

ขออนุมัติจัดโครงการนสิิตพบประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาคนคว้าอสิระหลัก  
2.1-4-8 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/0708 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการ

จัดโครงการมัชฌิมนเิทศ ส าหรับนสิิตปรญิญาโท 
2.1-4-9 การประชุมทางวิชาการของสถาบนัการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน 
2.1-4-10 บันทึกท่ี ศธ 0513.30102/1180 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 เรื่อง การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดเีด่น 

ประจ าปี 2553 
2.1-4-11 บันทึกท่ี ศธ 0513.12504/ว 410 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดนิทรรศการงานวิจยั ปี 2554 

และ สูจิบตัรวันสถาปนา วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 
2.1-4-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตของคณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.1-4-13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 35 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปกีารศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 16.5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มี
คุณวุฒิปริญญาโท 10.5 คน และปริญญาเอก 6 คน ส าหรับในปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 19 คน ไม่มีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อ มีคุณวุฒิปริญญาโท 10 คน และปริญญาเอก 9 คน 

  ประเมินตามแนวทางที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
16.5

6
   =  36.364 

  คะแนนท่ีได้ =  5
60

36.364
   =  3.030  คะแนน 

  ประเมินตามแนวทางที่ 2 

  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก = 







100 

16.5
6 - 








100

18
9  

               = (36.364 – 50.000)    = -13.636 

  คะแนนท่ีได้   =  5
12

13.636
   =   5.681 = 5  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

 

 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

เง่ือนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 9 50.00 6 36.36 4.17  3.03 คะแนน  35 บรรล ุ

18 16.5 

เง่ือนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 - 13.636 - 5.00 คะแนน  10.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 45 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปน็คะแนนระหวา่ง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 16.5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 8 คน และศาสตราจารย์ 1 คน  

  ส าหรับในปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 19 คน ไม่มีอาจารย์
ประจ าลาศึกษาต่อ มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และรองศาสตราจารย์ 8 คน  
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  ประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
16.5

8
   =  48.485 

 คะแนนท่ีได้ =  5 
30

48.485
   = 8.08  =  5  คะแนน 

ประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

 = 







100

5.16

8 - 







100

18

7   = |48.485 – 38.889| = 9.596 

 คะแนนท่ีได้   =  5
6

9.596
   =   7.996 = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

เง่ือนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 7 38.889 8 48.485 5.00 5.00  45 บรรล ุ

18 16.5 

เง่ือนไขที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 - 7.996 - 5.00 คะแนน  12.00 บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) (2.4-1-1) ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวางแผน

ความต้องการด้านบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานของคณะ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ.2551-2554) (2.4-1-2) และแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2.4-1-3) โดยคณะฯ ให้
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในแต่ละสายการปฏิบัติงาน 

2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงาน (2.4-2-1, 2.4-2-2) มีการจัดท าใบมอบหมายงาน (Job Assignment) (2.4-2-3) เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่คณะฯ ได้มอบหมายภาระงานตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Job 
Evaluation) ทุกสายงานที่มีรูปแบบชัดเจน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (2.4-2-4) และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (2.4-2-5, 2.4-2-6) รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานท่ีก าหนด โดยในปีการศึกษา 2553 ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ต าแหน่งอาจารย์จัดท าแผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (2.4-2-7) พิจารณา 
และคณะฯ ได้อนุญาตให้ด าเนินการสมัครเรียนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของคณะฯ (2.4-2-8) โดย
อาจารย์ที่ได้ด าเนินการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาเอก มีจ านวน 4 คน ดังนี ้

 1) อาจารย์ฆนันนันท์ ทวีวัฒน์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปัจจุบันได้รับการ
ตอบรับจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปี การศึกษา 2554 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศเต็มเวลาราชการ ก าหนดตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาแล้ว 

 2) อาจารย์เกวลิน มะลิ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการตอบรับ
จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2554 และได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศเต็มเวลาราชการ ก าหนดตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
จากรองอธิการบดีวทิยาเขตศรีราชาแล้ว 

 3) อาจารย์จุฬาภรณ์ เรืองเทพ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4) อาจารย์นรารัก บุญญานาม สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันได้รับการตอบรับจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2554 และได้รับอนุมัติให้      ลาศึกษา
ต่อภายในประเทศเต็มเวลาราชการ ก าหนดตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 3 ปี จากรองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชาแล้ว 

 และได้สนับสนุนให้อาจารย์กนกพร เพียรประเสริฐ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 นอกจากน้ี ได้ให้การส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (2.4-2-9) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานของบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสวัสดิการของวิทยาเขตศรีราชา 
(2.4-3-1) โดยมีหน้าที่จัดระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
อย่างมีความสุขภายในวิทยาเขตศรีราชา ดังนี้ 

 3.1 สวัสดิการด้านสุขภาพบุคลากร คณะฯ ได้สนับสนุนสวัสดิการด้านสุขภาพบุคลากรโดยให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ดังนี ้

  -   โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2554 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร 
13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2.4-3-2) 

  -   การประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร (2.4-3-3) 
 -   การจัดท าประกันสังคมให้กับบุคลากร (2.4-3-4) 
 -   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (2.4-3-5) 
 -  กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร (2.4-3-6) 
 -   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลภายในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย (2.4-3-7) 
 -   สหกรณ์ออมทรัพย์ (2.4-3-8) 
3.2  สวัสดิการเงินกู้เพ่ือคุณภาพชีวิต ก าหนดให้เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา   กู้

เงินได้ จ านวน 10 เท่าของเงินเดือนคงเหลือสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (2.4-3-9) 
3.3  สวัสดิการด้านยานพาหนะ (2.4-3-10) การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในวิทยาเขตศรีราชา โดยมีมาตรการและแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 -   การเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา ณ วิทยาเขตบางเขน ของทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา ให้

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นเจ้าภาพในการจัดยานพาหนะรองรับการเดินทางร่วมกัน 
 -   การ เดินทางเพื่ อปฏิบัติ ราชการเป็นประจ าทุก เดือน อาทิ  การช าระค่ าภาษี  ค่ าประกันสั งคม                      

ค่าสาธารณูปโภค และไปรษณีย์ ฯลฯ ส านักงานวิทยาเขตจะจัดรถให้บริการเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 
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 -   การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภายใน 8 จังหวัดภาคตะวันออกให้
หน่วยงานใช้ระบบการจองรถทางอินเตอร์เน็ต และหากเป็นการเดินทางไปราชการนอกเหนือจากจังหวัดที่ก าหนด ให้หน่วยงานท า
บันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นส าคัญ 

3.4  สวัสดิการด้านอุปโภคบริโภค จากนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน วิทยาเขตศรีราชาฯ ได้อ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรและนิสิต โดยจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันมาจ าหน่ายในราคาถูกกว่าท้ องตลาด ซึ่งจัดใน
รูปแบบของตลาดนัด KU ทุกวันอังคาร  

ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  3.5  การสร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างาน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการพัฒนาทางกายภาพบริเวณที่
ใช้ด าเนินการส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2553 การก่อสร้างอาคาร 18 
บัณฑิตศึกษา ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ทั้งนี้เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (2.4-3-11) 
  3.6  มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือในการ
ท างาน (2.4-3-12) 
  3.7 การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ (2.4-3-13) เช่น การเสนอช่ือบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ที่มีความทุ่มเท เสียสละ และมีวันลาน้อยที่สุด ประจ าหน่วยงาน สายวิชาการ ได้แก่ 
อาจารย์เกวลิน มะลิ สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นายวงศกร ศิลมงคล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ที่มีการแต่งกายเหมาะสมที่สุด สมควีเป็นแบบอย่างที่ดีประจ าหน่วยงาน สายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจ าปา 
และสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นายวงศกร ศิลมงคล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยขึ้นรับมอบเกียรติบัตรและรางวัลในช่วง
ของการจัดงาน “วันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2553”  
  นอกจากน้ีคณะฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
และการสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นต้น (2.4-3-14) โดยน าผลจากการส ารวจที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและวางแผน เพื่อพัฒนา
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คณะฯ มีระบบการติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้
อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน (2.4-4-1) รวมทั้งรายงานการได้รับการพัฒนา
ตนเองทุกครั้งท่ีได้เข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนา ต่อคณะฯ ภายใน 7 วันหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (2.4-4-2) และเมื่อ
ครบรอบ 1 ปี คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนจะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรทุกคน
น ามากลั่นกรองเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาความดีความชอบต่อไป  

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของคณะฯ (2.4-5-1) 
โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ท า
หน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (2.4-5-2) 
รวมถึงคณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านทางระบบส านักงานอัตโนมัติ (2.4-5-
3) เพื่อเผยแพร่ให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบและปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (2.4-5-4) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้
คณาจารย์รักษาจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ทั้งแก่ตนเอง ต่อองค์กรและสังคมตลอดไป 

6. คณะฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
(2.4-6-1) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดของผลการด าเนินงาน (2.4-6-2) 
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7. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 เสนอต่อผู้บริหาร (2.4-7-1) ให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงแผน เพื่อให้แผนบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงได้ท าการส ารวจความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(2.4-
7-2) เกี่ยวกับความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในระยะต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) 
2.4-1-2 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) 
2.4-1-3 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.4-2-1 ประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลส าหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 
2.4-2-2 ตัวอย่างเอกสารการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
2.4-2-3 ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) 
2.4-2-4 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทลองปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4-2-5 ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา เรือ่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ วิทยาเขตศรี
ราชา พ.ศ.2553 

2.4-2-6 ตัวอย่างเอกสารการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงาน 
2.4-2-7 แผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 
2.4-2-8 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกในปีการศึกษา 2554 
2.4-2-9 รายงานการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.4-3-1 ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวสัดิการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 
2.4-3-2 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2554 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 

อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2.4-3-3 การประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร 
2.4-3-4 การจัดท าประกันสังคม 
2.4-3-5 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-3-6 กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 
2.4-3-7 ประกาศคระกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดวงเงนิการ

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบคุคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4-3-8 สหกรณ์ออมทรัพย ์
2.4-3-9 สวัสดิการเงินกู้เพ่ือคณุภาพชีวิต 
2.4-3-10 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ

วิทยาเขตศรรีาชาร่วมกัน 
2.4-3-11 โครงการก่อสร้างอาคาร 18 บันฑิตศึกษา 
2.4-3-12 การประชุมบคุลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จ านวน 3 ครั้ง 
2.4-3-13 งานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2553 วันพุธท่ี 29 ธันวาคม 2553 
2.4-3-14 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
2.4-4-1 รายงานสรุปปรมิาณงานในกรอบของต าแหน่งหน้าที่ ประจ าเดือน 
2.4-4-2 แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
2.4-5-1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของคณะ 
2.4-5-2 รายงานประจ าปีการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2553 
2.4-5-3 แจ้งเวียนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบส านักงาน

อัตโนมัต ิ
2.4-5-4 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
2.4-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน   
2.4-6-2 รายงานผลสมัฤทธ์ิของแผนการบรหิาร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดของผล

การด าเนินงาน 
2.4-7-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/1263 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอรายงานความคืบหน้าผลการด าเนนิงาน

ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 รอบ 9 เดือน 
2.4-7-2 รายงานความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านความต้องการเพื่อการพัฒนาตนเอง 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปี

การศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
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 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา 

ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดบริการด้านการเรียนการสอนแต่ในระดับปริญญาโท นิสิตส่วน

ใหญ่ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คซึ่งเป็นของนิสิตเอง ทางคณะฯ จึงได้อ านวยความสะดวกให้กับ
นิสิตโดยด าเนินการขอเลขรหัสบัญชี โดยในปีการศึกษา 2553 มีนิสิตปริญญาโทลงทะเบียนหมายเลข MAC Address จ านวน 511 
หมายเลข คณะฯ มีจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 182.42 จึงมีสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 3 FTES ต่อเครื่อง ซึ่งไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1) เพื่อให้นิสิตปริญญาโทสามารถเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขต
ศรีราชาได้ ทั้งนี้ก็เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการศึกษาได้ นอกจากนี้ ห้องสมุดวิทยา เขตศรี
ราชา (2.5-1-2) ได้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการส าหรับนิสิตที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดท ารายงาน รวมถึงการใช้
ส าหรับสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนการสอน 

2. เนื่องจาก วิทยาเขตศรีราชา มีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และคณะฯ ได้จัดสรรค่าบ ารุงห้องสมุด เพื่อให้นิสิต
ปริญญาโทมีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิตได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิง 
และความสะดวกสบาย (2.5-2-1) โดยบห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา มีบริการดังต่อไปนี้ มีบริการยืม-คืนทรัพยากรโดยเจ้าหน้าที่ 
บริการตรวจสอบการยืมคืนและยืมต่อด้วยตนเอง บริการจองหนังสือด้วยตนเอง และระบบจองคอมพิวเตอร์ (2.5-2-2) ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดในหัวข้อต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2553 หรือโครงการฝึกอบรม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 – 20 สิงหาคม 2553 ส าหรับคณะฯ มีห้องบริการการศึกษา (2.5-2-3) ที่ประกอบด้วยช้ัน
วางหนังสือประเภทวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อในิสิตสามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ทั้งในส่วนของเอกสารที่เป็นรูปเล่ม และการสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงคณะฯ มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร โดยได้จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการยืม-คืน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (2.5-2-4) เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการสืบค้น 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร 5 เพื่อให้
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต โดยในปีการศึกษา 2552-2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการ
จัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่
อาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร 18 บัณฑิตศึกษา ได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2553 (2.5-3-1) และได้ด าเนินการติดตั้งจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (2.5-3-2) ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันท้ังนิสิตมีการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จัดท า
รายงาน/การบ้านเพื่อประกอบการเรียนการสอน รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากร ท่ีมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพ่ือใช้ประกอบการท างาน
ตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ คณะฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องติดตั้งจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
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4. วิทยาเขตศรีราชา มีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้วิทยาเขตได้มอบหมายให้ฝุายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา อ านวยความสะดวก และจัดบริการด้านหอพักนิสิต (2.5-4-1) เพื่อไว้บริการนิสิตทั้งแบบรายวัน และ
เหมาจ่ายทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัยระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ จัดบริการด้านอาคารพลศึกษา (2.5-4-2) 
เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ เป็นสวัสดิการแก่นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา 
โดยงานบริการของอาคารพลศึกษา ประกอบด้วย การให้บริการจัดงานเช่าสถานที่ บริการห้องออกก าลังกาย และบริการสนาม
แบดมินตัน ภายในวิทยาเขตศรีราชา ยังมีสนามฟุตบอล และสนามเปตอง เพื่อให้นิสิตใช้ส าหรับการเรียนวิชาพลศึกษา และออก
ก าลังกาย การจัดบริการด้านอาหาร (2.5-4-3) วิทยาเขตศรีราชา มีโรงอาหารกลาง เป็นสถานที่ส าหรับขายอาหารกลางวันส าหรับ
นิสิตและบุคลากร ด้วยราคาที่ไม่แพงและมีการตรวจคุณภาพของอาหารที่ขายในโรงอาหารเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังมบีริการด้านการรักษาพยาบาล (2.5-4-4) นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้อ านวยความสะดวกการจัดบริการด้านอาหารว่าง เพื่อให้นิสิต
ได้รับประทานระหว่างช่วงพักเรียน (10.30 น. และ 14.30 น.) โดยจัดบริการไว้ท่ีอาคารเรือนไม้ (2-5-4-5) 

5. วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดการในส่วนของระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย (2.5-5-1) ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินทั้งของนิสิตและบุคลากร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าประตูทางเข้า-ออกของวิทยาเขต        ศรีราชา
ทุกประตู และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ ทุกอาคาร รวมถึงให้มีการจัดท าสติ๊กเกอร์ติดหน้า
รถทั้งของนิสิตและบุคลากร เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการผ่านเข้า-ออกภายในวิทยาเขตจะต้อง
มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (2.5-5-2) ทั้งนี้เพื่อตรวจจับ
การกระท าผิดใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตหรือบุคลากรของคณะฯ ได้ รวมทั้งติดตั้งระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย (2.5-5-3) ใน
ห้องต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและห้องท างานของบุคลากร โดยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มอบหมายให้ส่วนงานจัดการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการประเมินคุณภาพของบริการที่
จัดบริการแก่นิสิต และมีการสรุปรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง (2.5-6-1) โดย
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ดังนี ้

 
-   บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินคุณภาพของบริการ 3.82 
- บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ผลการประเมินคุณภาพของ 
 บริการ 3.60 
- บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ผลการประเมินคุณภาพของบริการ 3.63 
- ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ผลการประเมินคุณภาพของ

บริการ 3.69 
7. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้น าข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานด้านการให้บริการไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (2.5-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.30503/0349 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 เรื่อง ข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลข MAC 

Address 
2.5-1-2, 2.5-2-1 ห้องสมุดวิทยาเขตศรรีาชา (http://lib.vit.src.ku.ac.th/) 

2.5-2-2 บริการตา่ง ๆ ของห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5-2-3 ห้องบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.5-2-4 ระบบการยืม-คืนวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.5-3-1 โครงการก่อสร้างอาคาร 18 บัณฑติศึกษา 
2.5-3-2 ภาพถ่ายจุดเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตระบบไรส้าย บริเวณอาคาร 5  
2.5-4-1 บริการหอพักนิสติ 
2.5-4-2 บริการอาคารพลศึกษา 
2.5-4-3 บริการโรงอาหารกลาง 
2.5-4-4 บริการห้องพยาบาล 
2.5-4-5 ภาพถ่ายสถานท่ีจดับริการอาหารว่างส าหรับนสิิตปริญญาโท 
2.5-5-1 ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย ในส่วนของฝุายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
2.5-5-2 ภาพถ่ายระบบโทรทัศน์วงจรปดิของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
2.5-5-3 ภาพถ่ายระบบและอุปกรณป์ูองกันอัคคีภัยของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

2.5-6-1, 2.5-7-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นิสิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก

ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล

การประเมินรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้รับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจาก

การเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-1-1) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ที่ครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การผลิต
สื่อการสอน การจัดท าประมวลการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในแต่ละ
รายวิชาจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อาทิ จัดให้มีช่ัวโมงส าหรับการอภิปรายกลุ่มการสัมมนา การท า
กรณีศึกษา การเรียนรู้นอกสถานท่ี เป็นต้น  

2. อาจารย์ได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (2.6-2-1) ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 

- ค าอธิบายรายวิชา 

- วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

- เค้าโครงรายวิชา 

- วิธีการสอนและระบบการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

- การวัดผลสมัฤทธ์ิในการเรยีน 

- การประเมินผลการเรยีน 

- การเปิดโอกาสนอกเวลาเรียนแก่นสิิตเข้าพบและให้ค าแนะน าในด้านการเรยีน 
ส าหรับการแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน ทางโครงการบัณฑติศึกษา ภาคพเิศษ จะให้นิสิตในคาบแรก

ที่เริ่มการเรียนการสอน และแตล่ะรายวิชาจะมีการประเมินผลการเรยีนรู้ของรายวิชานั้น ๆ โดยจัดให้มกีารสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้
ทั้งในระหว่างภาคการศึกษา และสิ้นสุดภาคการศึกษา  

3. ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัตทิั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2.6-3-1) มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิเช่น วิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการ I (รหัสวิชา 0110512) ก าหนดให้มีการอภิปรายร่วมกัน มีการซักถามปัญญาในช้ันเรียน และให้ท าการค้นคว้าจากหนังสือ 
บทความ วารสารทางวิชาการ รายงานทางเศรษฐกิจจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

- หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (2.6-3-2) มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิเช่น วิชาการตลาดธุรกิจ
การเกษตร (รหัสวิชา 01120531) ก าหนดให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรายงานหน้าช้ันเรียน การ
อภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การปฏิบัติการ การศึกษาด้วยตนเองนอกสถานที่ และจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ท าการสรุปผลและน าเสนอ 
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 4. ทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการก าหนดให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล/ หน่วยงาน หรือชุมชน
ภายนอกท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยทางคณะฯ ได้เชิญบุคลากรจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในบางคาบเวลา จัด
บรรยายเชิงวิชาการเพื่อเสริมทักษะด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่นิสิต รวมถึงการพานิสิตไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

เชิญบุคลากรจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
-  ผู้อ านวยการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “Financial World in Your Hands” วัน

เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นส่วนหน่ึงของวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินข้ึนสูง (2.6-4-1) เพื่อให้นิสิต
มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งข้ึน 

จัดบรรยายเชิงวิชาการ 
-  โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริง” โดย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 08.30 – 16.00 น. (2.6-4-2) เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้มีความรู้
ความเข้าใจสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในหลักสูตรได้ 

ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -   โครงการศึกษาดูงาน “โรงงานผลิตรถยนต์ฮุนได และแปลงสาธิตการเพาะปลูกสตอเบอรี่ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี” ของนิสิตปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 9 – 12 
กุมภาพันธ์ 2554 (2.6-6-3) เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพครบวงจรโดยตรง ณ สถาน
ประกอบการและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การตลาด และเทคโนโลยีของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

-  โครงการศึกษาดูงาน “บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด และบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด” 
ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 4, 5 และนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 
2554 (2.6-6-4) เกี่ยวข้องกับวิชาการแปรรูปสินค้าเกษตร และวิชาการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะและ        
เปิดโลกทัศน์ 

 5. คณะฯ ส่งเสริมในด้านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสู่อาจารย์ประจ า โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวิชาสัมมนา ทั้งนี้เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มาถ่ายทอดหรือให้ค าแนะน าแก่นิสิตได้อย่างถูกต้อง (2.6-5-1) นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนด
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ท้ังต่อการพัฒนา
ตนเองและประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน โดยให้จัดท าสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เสนอต่อคณะฯ เพื่อที่คณะฯ จะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้บุคลากรที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (2.6-5-2) 

 6. คณะฯ มีระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา (2.6-6-1) รวมถึงการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  และมี
การน าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจของแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คณะฯ ได้สรุปการประเมินผล เท่ากับ 4.35 นอกจากนี้ 
คณะฯ ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มหาบัณฑิตจบการศึกษาและความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิตต่อภาพลักษณ์ของคณะ และปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา (2.6-6-2)  
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 7. คณะฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ซึ่งมอบหมายให้นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ท า
หน้าท่ีตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์ เสนอต่อโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ตลอดจนการรายงานผลการปรับปรุงอันเกิดจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน คณะฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตร เพื่อให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงในภาพรวมและให้อาจารย์ได้ท าการปรับปรุงเนื้อหาการสอนและการท า Course Syllabus ให้เหมาะสม ตามผล
การประเมินในแต่ละภาคการศึกษา (2.6-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.6-2-1 ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) 
2.6-3-1 ตัวอย่าง Course Syllabus วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ I (รหัสวิชา 0110512) 
2.6-3-2 ตัวอย่าง Course Syllabus  วิชาการตลาดธุรกิจการเกษตร (รหสัวชิา 01120531) 
2.6-4-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/1147 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอเรียนเชิญบรรยายในหัวข้อ 

Financial World in Your Hands 
2.6-4-2 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริง” วันท่ี 16 

มกราคม 2554 
2.6-4-3 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/0056 ลงวันท่ี 11มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขออนมุัติตัวบุคคลไปต่างประเทศ และขออนุมัติใช้บริการบริษัททัวร์จดัการ
การเดินทาง 

2.6-4-4 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/0254 และ 0255 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยีย่ม
ชมหน่วยงานและฟังบรรยายสรุปบริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดสัตรี้ จ ากดั และบริษัท เซเรบอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

2.6-5-1 ตารางเรียนวิชาสัมมนา 
2.6-5-1 แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2.6-6-1, 2.6-7-1 รายงานผลการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชา 
2.6-6-2, 2.6-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล

ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (2.7-1-1) เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตสามารถ
สนองกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยในปีการศึกษา 2553 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี     
ต่อมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.58      
โดยแยกประเด็นความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.42 ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 
4.57 ด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ       
ในวิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.69 ส าหรับคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ต่อมหาบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์      
ศรีราชา คือต้องการให้มหาบัณฑิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น     
อย่างดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นผู้น า  

2. จากการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องแล้ว ได้รายงานข้อมูลคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าข้อมูลจากผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ ในแต่ละรายวิชานั้น ๆ ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น ในรายวิชาการ
แปรรูปสินค้าเกษตร และรายวิชาการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร ได้น านิสิตปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 4, 5 และสาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปลักษณะการด าเนินงานด้านการแปรรูปและการตลาดจากบริษัท    
ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด และบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด (2.7-2-1) หรือการจัดโครงการศึกษาดูงาน 
โรงงานผลิตรถยนต์ ฮุนได และแปลงสาธิตการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ของนิสิตปริญญาทาสาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากบริษัท  
(2.7-2-2) คณะฯ ยังได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการเรียน



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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การสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษโดยให้เข้าร่วมฟังและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนการสอนวิชาสัมมนา เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนา ปรับปรุงเทคนิคการสอนของตนเองให้เกิดความเช่ียวชาญในสายงานอาจารย์ผู้สอน (2.7-2-3) ส าหรับการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียน โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ได้วัดผลการศึกษาจากการสอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโท 
(2.7-2-4) และด าเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (2.7-2-5) โดยเป็นวิธีการวัดผลทางการศึกษาที่สามารถบ่ง
บอกได้ว่านิสิตปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคุณภาพตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงคณะฯ ได้วางระบบการประเมินที่สะท้อนข้อมูลเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิต (2.7-2-6) 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2552-2553 (2.7-3-1) โดยมีเปูาประสงค์ เพื่อจัดการ
ศึกษษและผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (2.7-3-2) รวมทั้งทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตไว้อย่างเพียงพอ ดังนี้ 

-  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการสอนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (2.7-3-3) 
- การจัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดท า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (2.7-3-4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์
และสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ สืบ-ค้น ข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการงาน
ของคณะฯ  
  นอกจากน้ีคณะฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยคณะฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้นิสิตได้รับรู้ รวมถึงการจัดท าช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิต
และอาจารย์ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น เว็บบอร์ด (2.7-3-5) Face book 
(2.7-3-6) และ Twitter (2.7-3-7) 

4. คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้
ก าหนดเง่ือนไขให้นิสิตปริญญาโท แผน ก ต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปีหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน
ระหว่างการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ส่งนิสิตปริญญาโท แผน ก จ านวน 4 คน เข้าร่วม
โครงการจัดประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2554 
ในการประชุมทางวิชาการของสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ส านักวิชา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2.7-4-1) ประกอบด้วย 

1) นายก่อพงศ์ เล็งสวัสดิ์ หัวข้อ “การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อราคายางพารารมควันช้ัน 3 ในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยกับตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าของต่างประเทศ” 

2) นายภานุรุจ พุทธานุกูล หัวข้อ “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการสร้างระบบน้ าเสียที่เหมาะสมส าหรับ
ฟาร์มสุกรขนาดกลางในพื้นที่ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” 

3) นางสาวจันทร์พิมพ์ สมพงษ์ หัวข้อ “วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง” 

4) นายโชดก สันติสวีสดิ์ หัวข้อ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานก าจัดและแปรสภาพของเหลือ
ทิ้งจากงานก่อสร้างในอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง” 

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
ทั้งในด้านการจัดหางบประมาณ และการอ านวยความสะดวกด้านอาคารและสถานท่ี ดังนี้ 

1)  โครงการมหาบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองปริญญาบัตร ปี 2553 ระหว่างวันที่ 8 – 31 
กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตบางเขน (2.7-5-1) 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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2)  โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) ครบรอบปีที่ 6 วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห้อง 
5101-2 อาคาร 5 (2.7-5-2) 

3)  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ณ ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์
กิจกรรม (2.7-5-3) 

4)  กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 ณ ลานหน้าอาคาร 5 (2.7-5-4) 
  5)  โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 
2554 ณ อาคาร 9 และอาคารศรีธรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2.7-5-5) 
  6)  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ณ ห้อง 5204 อาคาร 5 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2.7-5-6) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 n/a 5 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อมหาบัณฑิต

ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
2.7-2-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/0254 และ 0255 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยีย่ม

ชมหน่วยงานและฟังบรรยายสรุปบริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดสัตรี้ จ ากดั และบริษัท เซเรบอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

2.7-2-2 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/0056 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขออนมุัติตัวบุคคลไปต่างประเทศ และขออนุมัติใช้บริการบริษัททัวร์จดัการ
การเดินทาง 

2.7-2-3 ตารางเรียนวิชาสัมมนา  
2.7-2-4 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/1710 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่ายใน

การจัดสอบประมวลความรู้ นิสติปริญญาโท สาขาธรุกิจการเกษตร และ 
บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/0139 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดสอบประมวลความรู้ นิสติปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2.7-2-5 บันทึกท่ี ศธ 0513.036.01/0002 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ และคา่ใช้จ่ายใน
การจัดสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย นสิิตปรญิญาโท สาขาธุรกจิการเกษตร 

2.7-2-6 การประเมินผลการเรยีนการสอนโดยนิสติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-3-1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2552-2553 
2.7-3-2 การจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดป้ี 2553 
2.7-3-3 รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรสายวิชาการ 
2.7-3-4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 
2.7-3-5 เว็บบอร์ด คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.7-3-6 Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.7-3-7 Twitter คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
2.7-4-1 การประชุมทางวิชาการของสถาบนัการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 

2554 ณ ส านักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.7-5-1 โครงการมหาบณัฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองปริญญาบัตร ปี 2553 ระหว่างวันท่ี 8 – 31 

กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตบางเขน 
2.7-5-2 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) ครบรอบปีท่ี 6 วันท่ี 15 กันยายน 2553 ณ 

ห้อง 5101-2 อาคาร 5 
2.7-5-3 กิจกรรมพิธไีหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ณ ห้อง 9302 อาคาร 9 

ศูนย์กิจกรรม 
2.7-5-4 กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 ณ ลานหน้าอาคาร 
2.7-5-5 โครงการปฐมนิเทศนิสติปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 9 

มกราคม 2554 ณ อาคาร 9 และอาคารศรีธรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2.7-5-6 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ ประจ าปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ณ ห้อง 5204 

อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยังผู้บริหาร 

คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ

เปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 

โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
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1. คณะฯ มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต และน าความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการ โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถแก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความเสียสละอุทิศตนและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นส่วนส าคัญในการสั่งสอนนิสิต การพัฒนานิสิตให้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมที่อาจารย์แต่
ละท่านสอดแทรกในช่ัวโมงสอนนั้น (2.8-1-1) คือ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตได้มีสติใส่ใจอยู่กับปัจจุบัน ให้ผู้เรียน
ตื่นตัวมองให้เห็น ฟังให้ได้ยิน ก็จะเกิดปัญญา เมื่อสติมาปัญญาเกิด เพราะรับข้อมูลเต็มที่เห็นภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นบทบาทของ
อาจารย์ ก็คือ “ต้องสวมบทกัลยาณมิตร” เพื่อกล่อมเกลาให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นคนเก่งที่มีสมรรถภาพ มีคุณภาพดี และสุขภาพ
กายและใจมีสุข  

2. โดยคณะฯ มีการถ่ายทอด และเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดย
ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต้องสวมบทกัลยาณมิตร เพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตที่ เข้า
มาศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับนิสิตใหม่ และยังได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อความและเป็น
การกระตุ้นเตือนให้นิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2.8-2-1) ได้ซึมซับถึงพฤติกรรมของการเป็นนิสิตที่ “มีคุณธรรม เก่งดี      
มีสุข” 

3. คณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ให้
สอดคล้องกับการเป็นนิสิตที่ “มีคุณธรรม เก่งดี มีสุข” โดยสามารถแยกโครงการที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านต่าง 
ๆ ได้ โดยทุกโครงการ/กิจกรรมได้ระบุตัวช้ีและเปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน ดังนี ้

 มีคุณธรรม ในทุก ๆ ปีการศึกษา ทางคณะฯ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ และนิสิต จะมีการร่วมกันท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เช่น 

 -   โครงการมหาบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร และฉลองปริญญาบัตรปี 2553 ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 
31 กรกฎาคม 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตได้อ าลาคณาจารย์ และคณาจารย์ได้แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต (2.8-3-1) 

 -   โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ที่จัดขึ้นวันที่ 15 กันยายน 2553 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของสถาบัน สร้างจิตส านึกให้รักและผูกผันกับองค์กร (2.8-3-2) 

 -   กิจกรรมพิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นวันที่ 26 กันยายน 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพต่ออาจารย์
ผู้สอน (2.8-3-3) 

 -   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2554 ที่จัดขึ้นวันที่ 10 เมษายน 2554 เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือต่อคณาจารย์และผู้บริหารของคณะ (2.8-3-4) 

 เก่งด ีในปีการศึกษา 2553 มีนิสิตปริญญาโทของคณะฯ ท่ีได้รับรางวัล และได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
ดังนี ้

 -  นางสาวกิตติยา โพธาธนายง ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ และอาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ช่ือ
โครงการ “การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขายล่วงหน้า” ได้รับการคัดเลือก
เป็นผลงานวิจัยดีเด่นประเภทวิจัยดีเด่นเพื่อการศึกษา (2.8-3-5) 

 -   นางสาวธีรนุช ปัทถาพงษ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปึกษา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ช่ือโครงกา ร “การ
วิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวแปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุุน” 

 -   นายธีระชาติ จิตระวัง ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ช่ือโครงการ “การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ
ลีนกับฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพื้นบ้าน กรณีศึกษา เกษตรกร ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์”  

 -   นางนรารัก บุญญานาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ช่ือโครงการ “ความอยู่รอก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในจังหวัดระยอง” 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

52 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 -   นางสาวนัยนา ไพศาลภูมิ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ ช่ือโครงการ “การ
พยากรณ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)” 

 -   นายสรรโกสิน เล็กสมบูรณ์ไชย ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ช่ือโครงการ “การศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางน้ า เส้นทางอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-เกาะสีชัง” 

 -  นางสาวนิวพร พะลัง ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ช่ือโครงการ “การลดต้นทุน
ของการจัดส่งช้ินส่วนขาข้าวของบริษัทผลิตรถยนต์ด้วยระบบวิ่งรอบ กรณีศึกษา บริษัท เอเอ จ ากัด”  

 โดยทั้งหมดนี้ ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการในงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 
ครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา และจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” งานเกษตรแฟร์ประจ าปี 
พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน (2.8-3-6) 

 มีสุข  ในระหว่างปีการศึกษา 2553 ระหว่างกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ทางคณะฯ และโครงการบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ ยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา ด้านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสุขให้กับนิสิตในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้ 

 -   กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร จัดขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2553 เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2.8-3-7) 

 -   โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 9 จัดขึ้นวันที่ 9  
มกราคม 2554 เพื่อแนะน าหลักสูตร ระเบียบข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนิสิต 
ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการท างานเป็นกลุ่มให้แก่นิสิต (2.8-3-8) 

 -   กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ นิสิตปริญญาโท จัดขึ้นวันที่ 5 มีนาคม 2554 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และสร้างความสามัคคี (2.8-3-9)  

4. จากโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายตามที่
ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต จ านวน 7 
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้ก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมายไว้อย่างชัดเจน โดยสรุปจ านวนตัวบ่งช้ีได้ 14       ตวับ่งช้ี และมี
ผลการด าเนินงานทีบ่รรลุเปูาหมายทุกตัวบ่งช้ี ร้อยละ 100  (2.8-4-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 n/a 4 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

53 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 n/a 3 ข้อ n/a 3.00 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหต ุ: ไม่พบหลักฐานข้อ 1 การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เปน็ลายลักษณ์อักษร 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 การประเมินผลการเรยีนการสอนโดยนิสติ 
2.8-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์คณุธรรมจริยธรรมนสิิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

2.8-3-1, 2.8-4-1 โครงการมหาบณัฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรและฉลองปริญญาบัตร ปี 2553 ระหว่างวันท่ี 8 – 31 
กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตบางเขน 

2.8-3-2, 2.8-4-1 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) ครบรอบปีท่ี 6 วันท่ี 15 กันยายน 2553 ณ ห้อง 
5101-2 อาคาร 5 

2.8-3-3, 2.8-4-1 กิจกรรมพิธไีหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ณ ห้อง 9302 อาคาร 9    
ศูนย์กิจกรรม 

2.8-3-4, 2.8-4-1 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ ประจ าปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ณ ห้อง 5204 อาคาร 
5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 

2.8-3-5 ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทวิจัยดเีดน่เพื่อการศึกษา 
2.8-3-6 งานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ วันสถาปนาวิทยาเขตศรรีาชา ครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 และจัด

แสดงนิทรรศการงานวิจัย “บนเสน้ทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” งานเกษตรแฟร์
ประจ าปี พ.ศ.2554 

2.8-3-7, 2.8-4-1 กิจกรรมนสิิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร จดัขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม 2553 
2.8-3-8, 2.8-4-1 โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ รุ่นที่ 9 จัดขึ้นวันที่ 9  

มกราคม 2554 
2.8-3-9, 2.8-4-1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ นิสติปรญิญาโท จัดขึ้นวันท่ี 5 มีนาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

54 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คณะฯ ขอ
ประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 ไม่ขอประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ไม่มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    n/a 5.00 5.00 2.00 2.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ n/a 7 7 5 7  / 5.00 0.00 / /  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ n/a 6 6 5 6 / 5.00 0.00 /  / 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดบริการใหค้ าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนสิิต 
 3.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจดับริการที่สนองความต้องการของ 
  นิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ดังนี้ 
  1.1 ได้จัดท าฐานข้อมูลนิสิต ทั้งในรูปแบบเอกสาร (3.1-1-1) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (3.1-1-2) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะฯ สามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
  1.2 มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม (3.1-1-3) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจัดตารางเวลาการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตย่างสม่ าเสมอ โดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง มีระบบการ
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ช่วยเหลือนิสิตในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ (3.1-1-4) ทั้งที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการเพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอน เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนิสิตใน
รูปแบบของการปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
  1.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เป็นระยะ ๆ (3.1-1-5) เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
  1.4 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ โดยได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจต่อการใช้บริการของนิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (3.1-1-6) 
  1.5 คณะฯ ได้มอบ CD แนะน าข้อมูลและเรื่องทั่วไปท่ีนิสิตควรทราบให้กับนิสิตในงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับ
นิสิตใหม่ (3.1-1-7) 

 2.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตปัจจุบันหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (3.1-2-1) การจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของคณะฯ (http://grads.src.ku.ac.th) (3.1-2-2) เว็บบอร์ดและการ
ติดต่อสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ (3.1-2-3)  รวมถึงมีบริการเสริมทางด้านการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook และ 
Twitter (3.1-2-4) เพื่อใช้ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตจ าเป็นต้องรู้ อีกทั้งยังมีบริการประชาสัมพันธ์ข้อความสั้นผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ (sms) (3.1-2-5)  และได้ติดตั้งโทรทัศน์หน้าห้องบริการการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะฯ แก่นิสิตได้รับทราบอีกด้วย นอกจากนี้คณะฯ ได้มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของนิสิต (3.1-2-6) เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 3.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีโครงการศึกษาดูงานของนิสิตกับหน่วยงานภายนอก เช่น การศึกษาดูงานของนิสิต
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ณ โรงงานผลิตรถยนต์ ฮุนได แปลงสาธิตการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ 
ตลอดจนทัศนศึกษาสถานท่ีต่าง ๆ ในกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันท่ี 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 (3.1-3-1) การเข้าเยี่ยมชม
และรับฟังบรรยายสรุปลักษณะการด าเนินงานด้านการแปรรูปและการตลาดจากบริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด และ
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด (3.1-3-2) การจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง วันท่ี 16 มกราคม 2553 (3.1-3-3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาโท ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2554 (3.1-3-4) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต คณะฯ ได้มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยผ่านทางแบบประเมินผลการจัดกิจรรมต่าง ๆ 
ที่คณะฯ ได้ด าเนินการ (3.1-3-5) 

 4.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (3.1-4-
1) ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูล
แหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการ และมีการส่งข่าวส ารให้ศิษย์เก่ารับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เป็นระยะ ๆ  

 5.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์
เก่าเป็นระยะ ๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ ผ่านทางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เช่น โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นิสิต เช่น โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2553 
(3.1-5-1) เป็นต้น คณะฯ ได้มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยผ่านทางแบบประเมินผลการจัดกิจรรมต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ด าเนินการ (3.1-5-2) 
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 6.   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นิสิตและศิษย์เก่า โดยมอบหมายให้
นักวิชาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละปีการศึกษา (3.1-6-1) และ
น าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ 

 7.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส ารวจข้อมูลจากนิสิตและศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริการที่คณะฯ จัด
ในทุกด้านเป็นประจ าทุกปีการศึกษา (3.1-7-1) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
โดยการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ เพื่อน าข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ด าเนินงานการให้บริการไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (3.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 แฟูมประวัติข้อมลูนิสติปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร 
3.1-1-2 ระบบฐานข้อมลูประวตัินิสติปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร 
3.1-1-3 ประกาศโครงการบณัฑติศึกษา ภาคพิเศษ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาโท สาขา

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 
3.1-1-4 การประชุมอาจารย์ประจ า 
3.1-1-5 เอกสารสรุปการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

3.1-1-6, 3.1-2-5, 
3.1-6-1, 3.1-7-1 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของนิสิต 

3.1-1-7 CD แนะน าข้อมูลและเรื่องทั่วไปท่ีนิสิตควรทราบ 
3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 

3.1-2-2, 3.1-4-1 เว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา (http://grads.src.ku.ac.th) 
3.1-2-3 เว็บบอร์ดและการติดต่อสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ 
3.1-2-4 Facebook และ Twitter 
3.1-2-5 ระบบประชาสัมพันธ์ข้อความสั้นผา่นทางโทรศัพท์มือถือ 
3.1-3-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.306.01/0056 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขออนมุัติตัวบุคคลไปต่างประเทศ และขออนุมัติใช้บริการบริษัททัวร์จดัการการ
เดินทาง 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-3-2 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/0254 และ 0255 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยีย่มชม

หน่วยงานและฟังบรรยายสรุปบรษิัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดสัตรี้ จ ากัด และบริษัท เซเรบอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3.1-3-3, 3.1-3-5 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริง วันท่ี 16 มกราคม 
2553 

3.1-3-4, 3.1-3-5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรบันิสิตปรญิญาโท ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 
3.1-5-1, 3.1-5-2 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” ระหว่างวันท่ี 14 - 15 ตุลาคม 2553 

3.1-7-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนสิิต 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   ทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5  
  ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสขุภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี 
  กิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดท าแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อเป็นแนวทางส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (3.2-1-1) 

 2.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการก าหนดการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นิสิตไว้ใน
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ (3.2-2-1) โดยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ และได้สอดแทรก
กิจกรรม “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” (3.2-2-2) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 ให้กับนิสิตปริญญาโท สาขา
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เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมหรือโครงการที่นิสิตด าเนินการ 

3.  นิสิตได้น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิต ซึ่งใน   ปีการศึกษา 2553 ได้ด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีส่วน

ร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีระหว่างรุ่น และเพื่อนร่วมห้อง รวมถึงท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างนิสิต
และบุคลากรมากข้ึน นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอน (3.2-3-1) 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ นิสิตปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคี (3.2-3-2) 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมไหว้ครู นิสิตปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนี้ คือ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความอ่อนน้อม พร้อมกล่าวขอขมาลาโทษ และน้อมรับค าสั่งสอน แสดงความกตัญญูกตเวที และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์กับอาจารย์ (3.2-3-3) 

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือต่อคณาจารย์และผู้บริหารของคณะฯ (3.2-3-4) 

4. คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ โดยการส่งเสริมของคณะฯ แยกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 - การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่คณะฯ ได้ท าการเปิดสอน เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าเสนอผลการด าเนินงานในห้องเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นิสิต
กลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ถึงกระบวนการการท างานร่วมกัน และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการท างาน  
กระบวนการคิดและขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลความส าเร็จของงาน (3.2-4-1) 

 - ส าหรับคณะฯ ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบฝุายกิจการนิสิต มีการประชุมร่วมกับคณะอื่น  
เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่างคณะ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนิสิตระหว่างคณะฯ 
โดยเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2554 ได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและฝุายกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2554 ณ คณะวนศาสตร์ และสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วัง
น้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา (3.2-4-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ให้อยู่ในรูป
ของความรู้แบบกระจ่างชัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคุณภาพจาก
ประสบการณ์ตรง รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากหน่วยงานกรณีศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรด้านกิจกรรมนิสิตและการประกันคุณภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในการ
ร่วมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5. คณะฯ มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต โดยคณะกรรมการ/ คณะท างานชุดต่าง ๆ ที่ทาง
คณะฯ มอบหมายให้ ซึ่งทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการ จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม โดยด าเนินการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ (3.2-5-1) 

6. คณะฯ มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนานิสิต น าเสนอต่อผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เกิดการรับรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และใช้วางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง (3.2-6-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 n/a 6 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสติ ปีการศึกษา 2553 
3.2-2-1 แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
3.2-2-2 โครงการปฐมนิเทศนิสติปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 9 

มกราคม 2554 ณ อาคาร 9 และอาคารศรีธรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
3.2-3-1 กิจกรรมนสิิตสัมพันธ์และขอบคุณบุคลากร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 
3.2-3-2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ นิสติปรญิญาโท โครงการบัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 
3.2-3-3 กิจกรรมไหว้ครู นิสิตปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 
3.2-3-4 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2554 
3.2-4-1 ตัวอย่าง Course Syllabus 
3.2-4-2 โครงการจดัการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคณุภาพ ประจ าปี 2554 ณ คณะวน

ศาสตร์ และสถานีฝึกนสิิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
3.2-5-1, 3.2-6-1 รายงานสรุปผลการจดัโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  - ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะฯ ขอไม่ประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เนื่องจากในปกีารศึกษา 2553 คณะฯ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ  กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งช้ี    0.00 4.67 4.67 3.00 3.00 

4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ n/a 7 7 6 7 n/a 5.00 5.00 / /  

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ n/a 5 5 5 5 n/a 4.00 4.00 / /  

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 0.00 0 10,643,900 645,084.85 10,643,900 645,084.85 100,000 100,000 0.00 5.00 5.00 /  / 

0.00 16.5 16.5 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  การบริหารงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคณะกรรมการวิจัย (4.1-1-1) แต่งตั้งโดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา ของคณะฯ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและขอบเขตการวิจัยของหน่วยงาน 
แนะน าแหล่งจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน ทบทวนแผนงานวิจัย ติดตามงานวิจัยของหน่วยงานตามแผนพร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีการก าหนดกล
ยุทธ์ในด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) ของคณะฯ (4.1-1-2) รวมทั้งมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พ.ศ.2552-2553 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาเขตศรีราชา และ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะฯ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย (4.1-1-3) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบและกลไกการ
ผลิตงานวิจัย ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชนสังคม ท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีการจัดท าแผนงานวิจัยและกรอบงานวิจัย ประจ าปี 2553-2555 ของคณะฯ (4.1-1-4) ซึ่งสนับสุนนการด าเนินงานวิจัยของ
อาจารย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่ง
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยด าเนินการตั้งแต่การก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การท า
สัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัย ตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดย
กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทางและเกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยที่ชัดเจน (4.1-1-5, 4.1-1-6, 4.1-1-7) ส าหรับการ
ประสานและบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย มีการก าหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติชัดเจนตามประกาศ    
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547 (4.1-1-8) 

 2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
และให้การสนับสนุนงานวิจัยจนได้รับคัดเลือกเป็นงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2553 ในสาขาผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อการศึกษา (วิจัยร่วม
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต) ในหัวข้อ “การศึกษาอัตราผลตอบและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขาย
ล่วงหน้า” (4.1-2-1) และได้คัดเลือกผลงานวิจัยของนิสิตเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ จ านวน  5 ผลงาน (4.1-2-2) 
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 ดังนี ้
  1) การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวแปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุุน โดยนางสาวธีรนุช    
ปัทถาพงษ์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
  2) การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนกับฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพื้นบ้าน กรณีศึกษา เกษตรกร ต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายธีระชาติ จิตระวัง นิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์พิษณุวัฒน์ 
ทวีวัฒน ์
  3) ความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในจังหวัดระยอง โดย
นางนรารัก บุญญานาม นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
  4) การพยากรณ์สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยนางสาวนัยนา ไพศาลภูมิ นิสิต
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์ 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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  5) การศึกษาความเป็นไปได้โครงการให้บริการขนส่งตู้สิ นค้าทางน้ า เส้นทางอ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-เกาะสีชัง โดยนายสรรโกสิน เล็กสมบูรณ์ไชย นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประธานกรรมการที่
ปรึกษา อาจารย์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 
   และส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ส่งผล
งานวิจัยของอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” 
งานเกษตรแฟร์ประจ าปี พ.ศ.2554 (4.1-2-3) ดังนี ้
  1) โครงการการศึกษาอัตราผลตอบและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขายล่วงหน้า โดย 
นางสาวกิตติยา โพธาธนายง 
  2) โครงการการลดต้นทุนของการจัดส่งช้ินส่วนขาข้าวของบริษัทผลิตรถยนต์ด้วยระบบวิ่งรอบ กรณีศึกษา บริษัท เอ
เอ จ ากัด โดย นางสาวนิวพร พะลัง 
  3) โครงการความอยู่รอดของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในจังหวัด
ระยอง โดย นางนรารัก บุญญานาม 
  4) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางน้ า เส้นทางอ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา-เกาะสีชัง โดย นายสรรโกสิน เล็กสมบูรณ์ 

 3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรอาจารย์ประจ า โดยได้
ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัย และขีดความสามารถของ
อาจารย์ประจ า (4.1-3-1) รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่เช่ียวชาญแต่ละสาขาให้ค าปรึกษาแนะน าอาจารย์ ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย และการทดลองทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการตรวจภาษา
ผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ตลอดจนการจัดสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่ นใหม่ โดยมีอาจารย์ระดับรอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (4.1-3-2) มีการสนับสนุนอาจารย์ประจ า ในการเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรายได้ส่วนกลาง มก . : เงิน
อุดหนุนทั่วไป : รายการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (4.1-3-3) เพื่อให้อาจารย์ประจ าได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ 
  -  อาจารย์เกวลิน มะลิ เสนอผลงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง “การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-3-4) 
  นอกจากน้ี ได้สนับสุนนให้อาจารย์ประจ าได้ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน าภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ท าให้อาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยได้อนุญาตให้อาจารย์ วรยศ ละม้ายศรี เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย
นักวิจัยในโครงการวิจัย “การบ่งช้ี คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิ
ซึม” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (4.1-3-5) และคณะฯ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อช่วยธ ารงรักษาช่ือเสียง เกียรติศักดิ์ ความศรัทธา ในฐานะแห่งการเป็นอาจารย์ของคณะฯ (4.1-3-6) 

 4. ในด้านทรัพยากรการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของวิทยาเขต (4.1-4-1) โดยในปี 2553 คณะฯ มีโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
  1) โครงการวิจัย เรื่อง “ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” 
ประเภทวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวนเงิน 45,000 บาท 
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  2) โครงการวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชนในต าบลทุ่งสุขลา เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ประเภททุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ านวนเงิน 110,700 บาท 
  รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-4-2) โดยในปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยฯ 
ได้รับอนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ประเภทงานบริการด้านวิจัย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
  1) “โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ” จาก
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
  2) “โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย” จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกฬีา จ านวนเงิน 9,170,000 บาท 
  และมีการสนับสนุนเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดย
การร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับคณะ ในอัตราส่วน 3:1 (4.1-4-3) ซึ่งในปี 2553 มีอาจารย์ประจ าของคณะฯ ได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการวิจัย รหัส ร-ม 45,53 ช่ือโครงการวิจัย “การประเมินผลการด าเนินงานและความเป็นไปได้ในการผลิตนม
ข้าวโพดเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ” จ านวนเงิน 135,000 บาท 
  และได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา จ านวน 
1 โครงการ (4.1-4-4) ได้แก่ 

- โครงการวิจัย รหัส ส-ค(ด)16.53-รอ. ช่ือโครงการวิจัย “ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย” จ านวนเงิน 
100,000 บาท 
  นอกจากน้ี คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน (4.1-4-5) โดยในปี 2553 คณะฯ ได้จัดสรรทุนวิจัย 
ให้แก่อาจารย์ประจ า จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ านวนเงิน 38,200 บาท 
  และมีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1-4-6) เพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ ตามสาขาที่
เชี่ยวชาญ 

 5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุนทรัพยากรไว้อย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องศึกษาค้นคว้าอิสระ แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ     
ที่เป็นการส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ ดังนี้ 
  1) คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน (4.1-5-1) 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการิจัยต่าง ๆ ของบุคลากรและอาจารย์ประจ ารวมถึงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัย
รุ่นใหม่ (4.1-5-2) นอกจากน้ี คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากรและอาจารย์ประจ าเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การท าโครงการวิจัยทั้งจากวิทยาเขตศรีราชา (4.1-5-3) และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-5-4) และ
มหาวิทยาลัยยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะฯ ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณจากรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : เงินอุดหนุนทั่วไป : รายการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 12,600 บาท (4.1-5-5) 
  2) ในด้านสถานที่ เช่น ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ วิทยาเขตศรีราชา มีนโยบายการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้น บุคลากร อาจารย์ประจ า และนิสิต ที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย (4.1-5-6) นอกจากนี้ คณะฯ มีห้องบริการการศึกษา และห้องส าหรับการศึกษาค้นคว้า
อิสระ เพื่อใช้อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร อาจารย์ประจ า และนิสิต เพื่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  หรือ
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โครงการวิจัยต่าง ๆ (4.1-5-7) รวมถึงคณะฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้บริการแก่
บุคลากร อาจารย์ประจ า นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์สืบต่อไป (4.1-5-8) และมีการติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) เพื่อให้บริการส าหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน   
การสอน การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการท าวิจัย (4.1-5-9) 
  3) คณะฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยทั้งของอาจารย์และนิสิต เช่น การ
สนับสนุนผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต จนได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นประเภทวิจัยดีเด่นเพื่อการศึกษา ช่ือโครงการ 
“การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขายล่วงหน้า” ในนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการ งานวันสถาปนา วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 และมีผลงานวิจัยนิสิตจ านวน 5 ผลงานร่วมแสดงในงาน
นิทรรศการด้วย (4.1-5-10) และคณะฯ ยังได้เสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2554” งานเกษตรแฟร์ประจ าปี พ.ศ.2554 เข้าจัดนิทรรศการในกลุ่ม “เศรษฐกิจ” (4.1-5-11) 
รวมถึงได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง 
(4.1-5-12) 
  4) คณะฯ มีคณะกรรมการวิจัย (4.1-5-13) ซึ่งท าหน้าท่ี ก าหนดนโยบายและขอบเขตการวิจัยของหน่วยงาน แนะน า
แหล่งจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน ทบทวนแผนงานวิจัย ติดตามงานวิจัยของหน่วยงานตามแผนพร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัย 

6. คณะฯ ได้จัดท าแบบประเมินเพื่อประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะฯ (4.1-6-1) โดยการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ ท้ังในด้านการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนส าหรับการผลิตผลงานวิจัย การสนับสนุนการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การมีผู้เช่ียวชาญหรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อช่วยตรวจสอบข้อเสนอโครงการ วิจัยของอาจารย์ การจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งสนับสุนนทรัพยากรเพื่อการจัดท าวิจัย สถานท่ีหรือห้องปฏิบัติการเพื่อการท าวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

7. จากผลการประเมินในข้อ 6 คณะฯ ได้น าผลการประเมินดังกล่าวไปจัดท าแผนการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยของคณะฯ โดยคณะกรรมการวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขส าหรับการพัฒนาระบบงานวิจัยของ
คณะฯ ต่อไป (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1, 4.1-5-13 ประกาศวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แตง่ตั้ง

คณะกรรมการวิจัย 
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2552-2553) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-4 แผนงานวิจัยและกรอบงานวิจัย ประจ าปี 2553-2555 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
4.1-1-5 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-6 ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

4.1-1-7, 4.1-3-2, 
4.1-4-6, 4.1-5-2 

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 

4.1-1-8 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547 

4.1-2-1, 4.1-5-10 การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นวิจัยเพื่อการศึกษา (วิจัยร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต) เรื่อง 
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขายล่วงหน้า งาน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีท่ี 15 ประจ าปี 2553 

4.1-2-2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 15 ประจ าปี 
พ.ศ.2553 ระหว่างวันท่ี 26 – 31 สิงหาคม 2553 

4.1-2-3, 4.1-5-11 การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554" งานเกษตรแฟร์
ประจ าปี พ.ศ.2554 ระหว่างวันท่ี 28 ม.ค. - 5 ก.พ. 54 

4.1-3-1, 4.1-5-12 สรุปผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนา เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
บุคลากรเพื่อการท าวิจัย ปีการศึกษา 2553 

4.1-3-3 บันทึกข้อความ ศธ 0513.10107/ว 1082 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง จัดสรรเงินเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ) ของคณะ สถาบัน และส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.1-3-4 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง 
“การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
และอาจารย์เกวลิน มะลิ 

4.1-3-5 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10901/ศศ.กพ.135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

4.1-3-6 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ทุนอุดหนุนวิจัยวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี

งบประมาณ 2553 
4.1-4-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2552 
4.1-4-3 โครงการวิจัย รหัส ร-ม 45,53 ช่ือโครงการวิจัย “การประเมินผลการด าเนินงานและความเป็นไปได้ในการ

ผลิตนมข้าวโพดเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ” 
4.1-4-4 โครงการวิจัย รหัส ส-ค(ด)16.53-รอ. ช่ือโครงการวิจัย “ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย” 
4.1-4-5 โครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
4.1-5-1 เอกสาร งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ภาคปกติ โดยอนุมัติในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2553 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2553  
4.1-5-3 การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตศรี
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ราชา 

4.1-5-4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
วิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 

4.1-5-5 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10107/ว 1082 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง จัดสรรเงินเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ) ของคณะ สถาบัน และส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

4.1-5-6 ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา (http://lib.vit.src.ku.ac.th/) 
4.1-5-7 ภาพถ่ายห้องบริการการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะ 
4.1-5-8 ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(http://s2.grad.src.ku.ac.th/gradsrclib/opac/index.php) 
4.1-5-9 ภาพถ่ายการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) 
4.1-6-1 รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ 
4.1-7-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์

ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตาม

ระบบท่ีก าหนด 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการสนับสนุนการแผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต และของ

คณะ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่น ในงานวันสถาปนาวิทยาเขต   ศรีราชา
และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ (4.2-1-1) เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554” งานเกษตรแฟร์ประจ าปี พ.ศ.2554 (4.2-1-2)  
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  คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม ที่
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการ (4.2-1-3) ดังนี ้
  - การประชุมวิชาการประจ าปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - The 2nd Kasetsart University International Conference on Education 2011 (2nd KUICED 2011) วันที่ 
26-27 มกราคม 2554 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
  - การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 49 เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา กับเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  นอกจากน้ี คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์โดยปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด ในด้านการ
เสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ (4.2-1-4) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-5) 
รวมทั้งมีการจัดท าวารสารวิชาการระดับคณะ (4.2-1-6) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ของคณาจารย์และนิสิต ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคัดกรอง เพื่อน าผลงานที่มีประสิทธิภาพมาตีพิมพ์ลงในวารสารใน
รูปแบบของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่แทน 

2. คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ และคณะกรรมการวิจัยของวิทยาเขตศรีราชา มีระบบการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย โดยเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และรายงานผลการวิจัยจะได้รับการประเมิน/วิจารณ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสู่การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ (4.2-2-1)  
  นอกจากน้ี คณะฯ มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีการ
พัฒนาฐานข้อมูลและคลังความรู้เฉพาะเรื่องที่เป็นสาขาเช่ียวชาญของคณะฯ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยได้จัดสรรเป็นหมวดหมู่ 
เช่น การเงิน การวิเคราะห์โครงการ เป็นต้น โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (4.2-2-2) นอกจากนี้สนับสนุนให้
คณาจารย์ และนิสิตใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการต่าง ๆ จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูล
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.rdi.ku.ac.th) (4.2-2-3) ระบบโครงการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://research.rdi.ku.ac.th) (4.2-2-4) ฐานข้อมูลของวิทยาเขต    ศรีราชา ได้แก่ ระบบจัดท า
ฐานข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (http://digitallib.vit.src.ku.ac.th) (4.2-2-5) 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และงานสร้างสรรค์ ภายในและภายนอกคณะฯ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ด้วยรูปแบบการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 
(4.2-3-1) และการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-3-2) เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง และการเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในโครงการจัดประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ รวม 7 สถาบัน เป็นประจ าทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง (4.2-3-3) 

4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรขึ้น โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเน้นการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานนองค์กรในรูปแบบของการจัดการองค์กร โดยน าระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (Management Information System : MIS) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบจัดการเอกสาร 
ระบบจัดการข่าวสาร ระบบการท างานร่วมกัน ระบบการประมวลภาพ และระบบจัดการส านักงาน โดยใช้เทคโนโลยีจัดการ
ฐานข้อมูลผ่าน Web page ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Open Source Software และ Internet Application โดยออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งผลงานจากการพัฒนาระบบต่าง ๆ และมีหน่วยงานภายนอกได้น าผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประประโยชน์ ได้แก่ 
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  - คณะฯ ได้เป็นผู้พัฒนา dotProject ให้สามารถสนับสนุนภาษาใช้งานได้หลายภาษา ส าหรับภาษาไทยริเริ่มพัฒนา
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 โดยปัจจุบันได้มีหน่วยงานภายนอกสนใจน า dotProject ไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร (4.2-4-1) ดังนี ้
   1. บริษัท Shaiyo-aa จ ากัด 
   2. บริษัท Xcon Cunstruction Specialist จ ากัด 

 3. บริษัท webUB.com จ ากัด 
  - โปรแกรม Gretl เป็นโปรแกรมเศรษฐมิติที่ใช้งานง่ายพอ ๆ กับ EViews ผู้ที่คุ้นเคยกับ EViews สามารถใช้ Gretl 
แทน SPSS และ EViews ได้โดยใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานไม่นาน Gretl สามารถใช้ในแบบที่เป็น Menu-driven หรือ Command 
line interface พร้อมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับ Mysql Database จึงสามารถพัฒนางานวิจัยโดยใช้ช้อมูลร่วมกันแบบรวมศูนย์ได้ 
(4.2-4-2) 
  ทั้งนี้ จากการน าโปรแกรม dotProject และ Gretl ที่ทางคณะฯ ได้พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมต้นฉบับเดิม เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งาน ไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานเกษตรแฟร์ ปี 2554 เมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีบุคคลให้ความสนใจและขอน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้เพื่อการ
พัฒนาองค์กรและสนบัสนุนการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก (4.2-4-3) 
  นอกจากนี้ คณะฯ มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ (4.2-4-4) 
ดังนี ้
  1)  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรับบริการด้านการวิจัย โครงการ
พัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
  2)  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรับบริการด้านการวิจัย 
โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส านักบริการวิชาการ ท่ีมีภาระหน้าท่ีด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (4.2-5-1) ศึกษาหาข้อมูลด้านการคุ้มครองสิทธิของานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยประสานงานกับ
ส านักบริการวิชาการ (4.2-5-2) และปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
วิทยานิพนธ์ (4.2-5-3) และงานวจิัย (4.2-5-4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 n/a 5 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 

 
การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นวิจัยเพื่อการศึกษา (วิจัยร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต) เรื่อง 
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองค าแท่งที่มีการท าสัญญาขายล่วงหน้า และ
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 15 ประจ าปี 
พ.ศ.2553 ระหว่างวันท่ี 26 – 31 สิงหาคม 2553 

4.2-1-2 การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554" งานเกษตรแฟร์
ประจ าปี พ.ศ.2554 ระหว่างวันท่ี 28 ม.ค. - 5 ก.พ. 54 

4.2-1-3 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2553 ของบุคลากรและนิสิตของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

4.2-1-4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

4.2-1-5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 

4.2-1-6 วารสารวิชาการของคณะฯ 
4.2-2-1 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
4.2-2-2 ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
4.2-2-3 ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (http://www.rdi.ku.ac.th) 
4.2-2-4 ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย ส าหรับนักวิจัย (http://research.rdi.ku.ac.th) 
4.2-2-5 ฐานข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (http://digitallib.vit.src.ku.ac.th) 
4.2-3-1 การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 15 

ประจ าปี 2553 ระหว่างวันท่ี 26-31 สิงหาคม 2553 
4.2-3-2 การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554" งานเกษตรแฟร์

ประจ าปี พ.ศ.2554 ระหว่างวันท่ี 28 ม.ค. - 5 ก.พ. 54 
4.2-3-3 โครงการจัดประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ รวม  7 สถาบัน ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2554 
4.2-4-1 โปรแกรม dotProject 
4.2-4-2 โปรแกรม Gretl 
4.2-4-3 รายชื่อผู้สนใจน าโปรแกรม dotProject และโปรแกรม Gretl ไปประยุกต์ 
4.2-4-4 ข้อมูลหน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการวิจัย 
4.2-5-1 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ท่ี 04/2553 เรื่อง 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโครงกาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์กร 
4.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร  
4.2-5-3 ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและ

สิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 
4.2-5-4 ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและ

สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  สัดส่วน 100,000 บาทต่อคน 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ท่ีได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่งทุน ดังนี้ 
   งบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 งบประมาณของวิทยาเขตศรีราชา 
 งบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 องค์กรรัฐ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยว ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ 

ล าดับ จ านวนเงิน 
สนับสนุนการวิจัย 

แหล่งทุน 

1 280,000 งบประมาณของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 155,700 งบประมาณของวิทยาเขตศรรีาชา 
3 38,200 งบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
4 9,170,000 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด กระทรวงการท่องเที่ยว 
5 1,000,000 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

รวม 10,643,900  
 
 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 473,900 บาท 
2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 10,170,000 บาท 
3. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 10,643,900 บาท 

 มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 16.5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 16.5 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

      = 
5.16

10643900   =  645,084.848 

 คะแนนท่ีได้ =  5
75,000

645,084.85
   =   43.005  = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบัน

กลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
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1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 n/a n/a 10,643,900 645,084.85 n/a 5.00 คะแนน 100,000 บรรล ุ
n/a 16.5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1-1 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัย รหัส ส-ค(ด) 16.53-รอ ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา ช่ือ

โครงการวิจัย “ดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย” 
4.3-1-2 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. โครงการวิจัย รหัส ร-ม 45,53 ประเภทโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ช่ือโครงการวิจัย “การประเมินผลการด าเนินงานและความเป็นไปได้ในการผลิตนมข้าวโพดเชิง
พาณิชย์ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ” 

4.3-1-3 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. วิทยาเขตศรีราชา โครงการวิจัย รหัส 535201 ประเภทโครงการวิจัยใหม่ ช่ือ
โครงการวิจัย “ความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา“” 

4.3-1-4 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย มก. วิทยาเขตศรีราชา โครงการวิจัย รหัส 535401 ประเภทโครงการวิจัยใหม่ ช่ือ
โครงการวิจัย “คุณภาพชีวิตและความเข็มแข็งของชุมชนในต าบลทุ่งสุขลา เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี“ 

4.3-1-5 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเภทโครงการวิจัยใหม่ ช่ือโครงการวิจัย 
“ ผ ล ก ร ะ ท บ ทา ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ อ ชุ ม ชน โ ด ย ร อบ  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” 

4.3-1-6 ช่ือโครงการ “โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด” 

4.3-1-7 ช่ือโครงการ “โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) 
ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย” 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2-6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งช้ี     n/a 5.00 5.00 2.00 2.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ n/a 5 5 4 5 n/a 5.00 5.00 /  / 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ n/a 5 5 4 5 n/a 5.00 5.00 /  / 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ ได้จัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดเป็นโยบายและ

แผนการปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ พ.ศ.2551-2554 (5.1-1-1) นอกจากน้ีคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดท าแผนบริการ
วิชาการ (5.1-1-2) เสนอต่อคณะฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีการด าเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องและตอบสนองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เวลา และจิตแห่งบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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 การสนับสนุนให้คณาจารย์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการให้บริการวิชาการ 
 คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาและหาประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ภายนอก เช่น การสนับสนุนให้เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่คณะฯ จัดขึ้นเอง (5.1-1-3) หรือที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนขอเชิญเป็นวิทยากร (5.1-1-4) 

 การปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตแห่งการบริการ (service mind) 
 ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีผล

การประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการด้วยความเต็มใจและให้บริการอย่างสุภาพ เป็นต้น (5.1-1-5) 
 นอกจากคณะฯ ไดจ้ัดท าการให้บรกิารวิชาการแล้ว ยังมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลตุามเปูาหมายที่ก าหนด 

2. คณะฯ มีการท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน  โดยในปี
การศึกษา 2553 คณะฯ ได้ให้ความส าคัญกับหลักสูตรธุรกิจการเกษตร เพราะเห็นว่าจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางด้านการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามในด้านการตลาดก็ยังเป็นปัญหาส าคัญส าหรับสินค้าเกษตรเหล่านี้ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา มีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ภูมิภาคนี้ จึงได้จัดโครงการ
อบรม “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” ขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
แนวทางด้านการตลาดให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
การตลาด สามารถน าความรู้และแนวทางที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานทางเกษตรต่อไป    โดยเนื้อหาที่ใช้ส าหรับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร (5.1-2-1) 

 นอกจากน้ีคณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาและฝึกประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยคณาจารย์ของคณะฯ 
ได้รับเกียรติจากหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน เป็นวิทยากรบรรยายให้เรื่องต่าง ๆ (5.1-2-2) โดยทั้งทางคณะฯ และคณาจารย์ 
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการไปรับฟังข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากภายนอก จะสามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี  

3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแนวทางการฝึกอบรมการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด พ.ศ.2553 ให้กับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ.2553 และให้เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทั้ง
ระบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (5.1-3-1) 

 2) โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภูมิภาค ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยตาม
แนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมถึงก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (5.1-3-2) 

4. คณะฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
และบูรณาการงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ เช่น 

 1) สรุปผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” (5.1-4-1) 
 2) สรุปผลการประเมินโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริง” (5.1-4-2) 
 3) สรุปผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง “รู้เขา-รู้เรา : การตรวจสอบภาษีสรรพากร” (5.1-4-3) 
 4) สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร “ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ” (5.1-4-4) 
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5. จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ คณะน าผลการประเมินไปพัฒนาจัดท าแผนบริการ
วิชาการ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดท าโครงการบริการวิชาการของปีต่อไปให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
คณะฯ ได้ก าหนดไว้ (5.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) 
5.1-1-2 แผนงานบริการวิชาการ 
5.1-1-3 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” วันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2553 

5.1-1-4, 5.1-2-2 สรุปข้อมลูการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
5.1-2-1 Course Syllabus รายวิชา 01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร 
5.1-3-1 ช่ือโครงการ “โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการบริหารส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัด” 
5.1-3-2 ช่ือโครงการ “โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) 

ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย” 
5.1-4-1, 5.1-1-5 สรุปผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” 
5.1-4-2, 5.1-1-5 สรุปผลการประเมินโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็น

จริง” 

5.1-4-3, 5.1-1-5 สรุปผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง “รู้เขา-รู้เรา : การตรวจสอบภาษีสรรพากร” 

5-1-4-4, 5.1-1-5 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตร “ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ” 
5.1-5-1 แผนการพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด

ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการจากผู้แทนของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการดังกล่าวมาก าหนดกรอบและแนวทาง เพื่อการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการตามจุดเน้น ความเช่ียวชาญของคณะฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ ซึ่งได้ท าการส ารวจความต้องการ
จากผู้แทนที่เข้าร่วมโครงการอบรม “การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป” เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2554 โดยผลจากการ
ส ารวจความต้องการ สามารถสรุปหัวข้อความต้องการฝึกอบรม ได้ดังนี้ 

- การตลาดส าหรับสินค้าเกษตร     ร้อยละ 62.32 
- การแปรรูปสินค้าเกษตร     ร้อยละ 59.42 
- การศึกษาดูงานด้านธุรกิจการเกษตร    ร้อยละ 56.52 
- การสร้างและพัฒนาตราสินค้า     ร้อยละ 55.07 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะในการพูด ร้อยละ 44.93 
- กลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร    ร้อยละ 44.93 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์และการเขียนข้อเสนอโครงการ  ร้อยละ 39.13 
- เทคนิคการท างานให้มีประสิทธิภาพ    ร้อยละ 37.68 
- การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการเกษตร ร้อยละ 33.33 
- องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ   ร้อยละ 33.33 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร  ร้อยละ 31.88 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ     ร้อยละ 30.43 
- ทัศนคติที่ดีและจริยธรรมในการท างาน    ร้อยละ 28.99 
นอกจากน้ี ผู้แทนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้เสนอหัวข้อการฝึกอบรมเพิ่มเติมต่อคณะฯ ด้วย เช่น การสร้างเครือข่ายสินค้า

เกษตรแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สารเคมี-สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมเกษตร/อาหาร (ที่
อนุญาตให้ใช้-ไม่ใช้) แผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การจัดการภายในองค์กร การพัฒนาองค์กรและการตลาด ข้อระมัดระวัง/ ข้อ
กฎหมายในการด าเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร สถานการณ์อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป แนว
ทางการเจาะกลุ่มตลาดเปูาหมาย การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรในเชิง
บูรณาการ และการตลาดและการเงินธุรกิจสินค้าเกษตร (5.2-1-1) 

2. การจัดโครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร “ศรีราชา มินิ เอ็มบีเอ” (5.2-2-1) คณะฯ ได้เชิญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้บริการมีส่วนร่วมในด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ โดยรูปแบบของการฝึกอบรม มีทั้งการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะการตัดสินใจ    
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โดยใช้เกมการจัดการทางธุรกิจ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งสิ้น 150 ช่ัวโมง ฝึกอบรมโดยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นอกจากน้ียังได้จัดดูงานนอกสถานท่ี วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 รวม 
4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ไทย
นิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จ ากัด  

3. จากการจัดโครงการบริการวิชาการและโครงการพัฒนาวิชาการ หลักจากเสร็จสิ้นการด าเนินงานของทุกโครงการแล้ว 
จะมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการประเมินให้คณะฯ ได้ทราบ
ข้อมูลทั้งประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (5.2-3-1) เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป ได้ท าการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม  

4. จากการประเมินผลของโครงการต่าง ๆ คณะกรรมการ/ คณะท างาน น าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไป
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ โดยการปรับรูปแบบของการให้บริการ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ ระยะเวลาในการให้บริการ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการให้บริการ และการจัดระบบการให้บริการวิชาการที่มีข้อมูล
ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (5.2-4-1) 

5. ในรอบปีการศึกษา คณะกรรมการบริการวิชาการ จะด าเนินการจดัท าสรุปข้อมลูการจัดโครงการบริการวิชาการและ
โครงการพัฒนาวิชาการ เสนอต่อคณะฯ (5.2-5-1) เพื่อให้คณะฯ น าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพรสู่่บุคลากร นิสิต และผูส้นใจทั่วไป ผ่าน
ทางสื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น เล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการพัฒนาวิชาการ หรือ
ทางเว็บไซต ์

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 สรุปผลการส ารวจความต้องการของชุมชน 
5.2-2-1 โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสตูร “ศรีราชา มินิ เอ็มบเีอ” 

5.2-3-1, 5.2-5-1 สรุปการประเมินผลโครงการบริการทางวิชาการ 
5.2-4-1 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
5.2-5-2 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลบริการวิชาการสู่สาธารณชน 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี    n/a 5.00 5.00 1.00 1.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ n/a 6 5 5 5 n/a 5.00 5.00 / / 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1) ขึ้น มีหน้าท่ีจัดท าแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณต่าง ๆ จัดท าโครงการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณ ด าเนินการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับอนุมัติแล้ว และสรุปผลการด าเนินงานเสนอหน่วยงาน มี
การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ (6.1-1-2, 6.1-1-3) ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานใน 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย        
1) โครงการ/กิจกรรมเชิดชูราชวงศ์และเทิดพระเกียรติ 2) โครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบุคลากร
และนิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และจากการด าเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการฯ มีการติดตามผล
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การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และวางแผนส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง และหาข้อแก้ไขในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป โดยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (6.1-1-4) และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม (6.1-1-5) 

2. คณะฯ ได้บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสอดแทรกไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่คณาจารย์ได้
ผสมผสานให้เป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน และจากการประเมินผลการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่ได้สอบถามจากนิสิตในหัวข้อการ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในช่ัวโมงสอน  ซึ่งจากผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าวของทุกรายวิชา  คณาจารย์มีการ
สอดแทรกและให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (6.1-2-1) นอกจากนี้คณะฯ 
และนิสิต ได้ร่วมกันเพื่อบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดแทรกเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช่วงระหว่าง
การศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนิสิตปริญญาโท ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย และเป็นการระลึกถึงคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาการ (6.1-2-2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอพรจากคณาจารย์ (6.1-2-3)  

3. คณะฯ ได้จัดสถานท่ีเพื่อการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (6.1-3-1) และการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ (http://www.grad.src.ku.ac.th) (6.1-3-2) นอกจากนี้ได้มี
การจัดจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   

4. จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทางคณะฯ ได้เปิดสอนนั้น มีการบูรณาการและการสอดแทรกความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม ในทุก ๆ รายวิชา ดังเห็นได้จากผลการประเมินในหัวข้อดังกล่าว ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   
ดีมาก (6.1-4-1) นอกจากน้ีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่จัดโดยคณะฯ หรือนิสิต ได้มีการจัดท าประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ (6.1-4-2) 

5. นอกจากการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว จาก
ผลการประเมิน คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินของแต่ละโครงการ /กิจกรรม ไปจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (6.1-5-1) 

6. คณะฯ มีบุคลากร (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเช่ือถือ ยกย่องจาก
ทางสังคม ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 12 ประจ าปี 
2553 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน 
ผูกพัน ดิน น้ า ปุา” เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าและเห็น
ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม (6.1-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 n/a 6 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

หมายเหต ุ: ไม่พบหลักฐานข้อ 6 การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน็ที่ยอมรับในระดบัชาติ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

6.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ 2552-2553 
6.1-1-3 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553 
6.1-1-4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-4, 6.1-4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-2-1, 6.1-4-1 การประเมินผลการเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

6.1-2-2 กิจกรรมพิธไีหว้ครูของนิสติปรญิญาโท วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 
6.1-2-3 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 
6.1-3-1 บอร์ดประชาสัมพันธ ์
6.1-3-2 เว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา (http://www.grad.src.ku.ac.th) 
6.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-6-1 ข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ    n/a 4.75 4.00 4.00 4.00 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ n/a 7 6 6 7 n/a 5.00 4.00 /  / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ n/a 5 5 4 5 n/a 5.00 5.00 /  / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ n/a 5 4 4 5 n/a 5.00 4.00 /  / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ n/a 5 4 5 5 n/a 5.00 3.00 /  x 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ

ด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ

เหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม

ศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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  หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก        
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะฯ ซึ่งในแต่ละปี

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และประเมินตนเองตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543 (7.1-1-1) และผลการบริการจัดการในรอบปี มีจ านวน 3 ข้อ (7.1-1-2)  ดังนี ้1)  จ านวน
ครั้งในการประชุม (เปูาหมายไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อป)ี เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะฯ พร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนระดับนโยบายที่ต้องการขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าคณะก็จะ
มีการจัดประชุมวาระพิเศษได้หรือบันทึกข้อความเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ 2) ร้อยละของกรรมการที่สามารถเข้าประชุมได้ 
(เปูาหมาย ร้อยละ 80) ในปี 2553 คณะกรรมการส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งที่มีการนัดประชุม และ 3) ระดับ
ความส าเร็จของการบริหารตามนโยบายที่ก าหนด โดยได้ก าหนดนโยบายด้านการสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทั้งใน
ด้านการศึกษาต่อและการเข้าร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและภาระงานในความรับผิดชอบ 
เมื่อประเมินผลระดับนโยบายแล้ว พบว่า ประสบความส าเร็จในระดับดี  

2. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ ดังเห็นได้จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มีการพิจารณาในเรื่องของการท าแผนกล
ยุทธ์ หรือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ (7.1-2-1) โดยมีการก าหนตัวบ่งช้ีคุณภาพของงานที่ปฏิบัติได้จาก 1) มิติ
การพัฒนาองค์กร เช่น มีการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษาต่อ (7.1-2-2) การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(7.1-2-3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการจัดการองค์กร (7.1-2-4) 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวน
หลักของคณะ เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
คณะฯ (7.1-2-5) การเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าของคณะฯ พัฒนาตนเองเพื่อหาประสบการณ์โดยจัดบริการวิชาการแก่สังคม ทั้ง
การเป็นวิทยากร ท่ีปรึกษา เป็นต้น (7.1-2-6) 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (7.1-2-7) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คณะฯ ได้ศึกษา
ต้นทุนต่อหน่วยท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า การด าเนินงานของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินต่อมหาบัณฑิตเท่ากับ 201,395.26 บาท นอกจากนี้ 
ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบโดยทั่วกัน จากการจัดท า
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (7.1-2-8) และการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ผ่านทางระบบส านักงานอัตโนมัติ (7.1-2-9) และมีการรายงานแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 เสนอต่อผู้บริหารอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (7.1-2-10) เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของคณะฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (7.1-3-1) และได้จัดท ารายงานประจ าปีของคณะฯ (7.1-3-
2) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี พร้อมท้ังแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ และระบบส านักงานอัตโนมัติ (7.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสุนนให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะฯ โดยในปี
การศึกษา 2553 ได้จัดประชุมบุคลากร 3 ครั้ง (7.1-4-1) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ผู้บริหารได้ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (7.1-4-2) นอกจากนี้ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังต่อ
บุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมรับรางวัลบุคลากรดีเด่น ที่มีความทุ่มเท เสียสละ
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และมีวันลาน้อยที่สุดประจ าหน่วยงาน และรางวัลบุคลากรดีเด่น ที่มีการแต่งกายเหมาะสมที่สุด สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีประจ า
หน่วยงาน ในงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2553 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 (7.1-4-3, 7.1-4-4) 

5. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาการบุคลากรของคณะฯ เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยทางคณะฯ ได้วางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล โดยได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ควบคุมดูแลทดลองการปฏิบัติ 
เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (7.1-5-1) รวมถึงการจัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) โดย
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากในเรื่องของงานสารบรรณ จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ “การเขียนหนังสือราชการ” ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2554    
(7.1-5-2) 

6. ผู้บริหารของคณะฯ ถือหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยผู้บริหารมีการบริหารงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
คณะฯ ตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามความคืบหน้าของแผนการด าเนินงานของ
คณะฯ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (7.1-6-1) ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบทางการเงินอย่างโปร่งใสตามรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (7.1-6-2) สร้างกลไกในการตรวจสอบระดับ ๆ  ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
คณะฯ รวมถึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน การรายงานผลการด าเนินการตามแผน และการรายงานผลทาง
การเงิน โดยก าหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลผลการด าเนินงานทุก 2 เดือน เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (7.1-6-3) จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2553 (7.1-6-4) และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (7.1-6-5) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

7. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร (7.1-5-1) โดยท าหน้าที่
จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (7.1-5-2) ทั้งในด้านระดับผู้ประเมิน คุณสมบัติของผู้ประเมิน ประเด็นที่ใช้
ประเมิน และได้แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติภารกิจการประเมินผลภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บริหาร (7.1-5-3) ท าหน้าที่แจกจ่ายแบบ
ประเมินถึงผู้มีสิทธิประเมินภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บริหาร จัดเก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้ประเมินมาท าการวิเคราะห์
ประมวลผลในภาพรวม และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณบดี (7.1-5-5) รวบรวมผลการด าเนินการประเมินภาวะผู้น าและภารกิจ
ของผู้บริหาร และท าการประเมินภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บริหารทุกปีการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 n/a 7 n/a 5 6 บรรล ุ

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 n/a 6 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 6 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-2 ผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

7.1-2-1, 7.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
7.1-2-2 สรุปข้อมลูการพัฒนาบุคลากรในดา้นการส่งเสรมิการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-2-3 สรุปข้อมลูการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
7.1-2-4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 
7.1-2-5 ข้อมูลการเขยีนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
7.1-2-6 โครงการอบรม เรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป และสรุปข้อมลูการให้บริการทางวิชาการ

แก่หน่วยงานภายนอก 
7.1-2-7 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อมหาบัณฑิตของ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-2-8 โครงการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2552-2553” 

7.1-2-9, 7.1-3-3 เว็บไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา (http://grad.src.ku.ac.th) ระบบส านักงานอัตโนมตั ิ
7.1-2-10, 7.1-3-1, 
7.1-6-1, 7.1-6-4 

รายงานความคืบหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน 

7.1-3-2 บันทึกท่ี ศธ 0513.306/1608 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2553 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรีราชา (เดิม)  ในรอบปีการศึกษา 2552 

7.1-4-1, 7.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
7.1-4-3 รายงานการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจประสานงานโครงการ “ขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรรีาชา” 

ประจ าปี 2553 
7.1-4-4 บันทึกท่ี ศธ 0513.30101/495 และบันทึกที่ ศธ 0513.30101/496 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอ

เรียนเชิญรับรางวลั 
7.1-5-1 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง มอบหมายภาระหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการทดลอง

ปฏิบัติงานของพนักงาน 
7.1-5-2 โครงการจดัการความรู้ “การเขียนหนังสือราชการ” วันท่ี 27 เมษายน 2554 
7.1-6-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1173/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี

ราชา 
7.1-6-3 บันทึกท่ี ศธ 0513.30108/0226 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความ

ครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการ และรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 

7.1-7-1 ประกาศวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ผู้บริหาร 

http://grad.src.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-7-2 ประกาศวิทยาลัยบณัฑิตศึกษา ศรรีาชา (เดิม) เรื่อง เกณฑ์การประเมินภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บรหิาร 
7.1-7-3 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติภารกิจการประเมินผลภาวะ

ผู้น าและการกิจของผู้บริหาร 
7.1-7-4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัตภิารกิจการประเมินผลภาวะผู้น าและการกจิของผู้บริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย

ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้อื่น ๆ โดยคณะฯ ได้ท าการส ารวจสมรรถะ
ทางวิชาชีพของบุคลากร (7.2-1-1) เพื่อคณะฯ ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้แก่บุคลากร 

2. จากการที่คณะฯ ได้จัดท าการส ารวจสมรรถนะทางวิชาชีพของบุคลากร คณะฯ ได้ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ โดยกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณาจารย์ และนักวิชาการศึกษา กลุ่มเปูาหมายเพื่อการพัฒนาด้านงานวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายเพื่อการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (7.2-2-1)  

3. คณะฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองจาก
การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จัดท ารายงานสรุป
สาระประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ท่ีส าคัญแก่บุคลากรที่สนใจแต่ไม่มี
โอกาสเข้าร่วมรับฟัง (7.2-3-1) นอกจากนี้ คณะฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ มา
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็น
จริง” วันท่ี 16 มกราคม 2554 (7.2-3-2) ให้แก่อาจารย์ประจ า และนิสิตใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความ
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เป็นจริง ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมถึงการจัดโครงการ
จัดการความรู้ “การเขียนหนังสือราชการ” วันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ             
รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ เพื่อเพ่ิมสมรรถนะให้บุคลากรทุกต าแหน่งงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
รู้หลักการเขียนหนังสือราชการ และสามารถเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง (7.2-3-3) และโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าได้รับการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากการเข้าร่วมในวิชาการสัมมนา (7.2-3-4) 

4. คณะฯ มีแนวปฏิบัติการให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จัดท าสรุป
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร (7.2-4-1) และมอบหมายให้งานบุคคลรวบรวมจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

5. บุคลากรของคณะฯ มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2553 เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ บุคลากรสามารถร่างบันทึกข้อความโต้ตอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้
ถูกต้องตามแบบฟอร์มมากข้ึน (7.2-5-1)  รวมถึงบุคลากรทุกคนของคณะฯ สามารถเขียนรายงานการประชุมได้ เนื่องจากคณะฯ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นจ านวนหลายชุด และเปิดโอกาสให้บุคลากรรับภาระหน้าที่เลขานุการ โดยคณะฯ วัดผลจากการให้
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากผ่านการอบรมโครงการดังกล่าว (7.2-5-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 แบบสอบถามบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
7.2-2-1 รายงานการส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

7.2-3-1, 7.2-4-1 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
7.2-3-2 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในโลกแหง่ความเป็นจริง” วันท่ี 16 มกราคม 

2554 
7.2-3-3 โครงการจดัการความรู้ “การเขียนหนังสือราชการ” วันท่ี 27 เมษายน 2554 
7.2-3-4 ตารางเรียนวิชาสัมมนา 
7.2-5-1 ข้อมูลการเขยีนรายงานการประชุมของบุคลากรในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
7.2-5-2 ผลการประเมินการจัดการองค์ความรู้หลังจากท่ีไดร้ับการอบรม 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์กร 

(7.3-1-1) ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหาร และกลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด ติดตามข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อน า
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอต่อคณบดี จัดท าคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้จัดท าแผนระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย (7.3-1-2) โดย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเน้นการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างานในองค์กรในรูปแบบของการจัดการองค์กร เพื่อมาปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับระบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีจัดการฐานข้อมูลผ่าน Web page ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Open Source 
Software และ Internet Application ซึ่งจะออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน  

2. ในปัจจุบันระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนาและคณะฯ ได้น ามาใช้ประโยชน์ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการของคณะฯ (7.3-2-1) ได้แก่ 
  -   ระบบคลังรูปภาพ (Gallery) เพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และนิสิตแต่ละรุ่น 
  -   ระบบรับสมัครนิสิตอนนไลน์ เพื่อให้มีระบบในการรับสมัครนิสิตผ่านเว็บไซต์ สามารถให้ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น 
  -   ระบบประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  -   ระบบทะเบียบนิสิต เพื่อให้มีฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลของนิสิตปัจจุบัน และนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท าให้
สะดวกต่อการเก็บข้อมูล และสืบค้นข้อมูล สามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการก าหนดระดับของการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 
  -   ระบบสืบค้น ยืม/คืน วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้มีระบบมาช่วยจัดการยืม/คืน วิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมถึงการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นิสิต สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวก และมีระบบจัดเก็บ
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระอ อย่างเป็นระบบ 
  -   ระบบส่ง SMS อัตโนมัติ เพื่อให้มีสื่อส าหรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และนิสิต ผ่านมือถือ เพื่อให้
สามารถแจ้งข้อมูลได้ทันท่วงที เช่น การประกาศงดการเรียนการสอน เป็นต้น 
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  -   ระบบเว็บบอร์ด เพื่อให้มีช่องทางส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางการติดต่อส าหรับ
อาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ใช้งานท่ัวไป 
  -   ระบบจัดการการเรียนรู้ (Ri Racha Knowledge Management) เพื่อรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรให้
รวมอยู่ในท่ีเดียวกัน และจะสร้างประบวนการให้มีการปรับปรุง และเสริมสร้างความรู้ที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  -   Barcode ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงครุภัณฑ์ที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
  -   ระบบเพื่อการจัดการองค์กร (dotProject) เพื่อให้มีระบบส าหรับวางแผนและติดตามงานขององค์กร 
  -   Gretl –Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library เป็นโปรแกรมเศรษฐมิติที่ใช้งานง่าย ๆ และ
สามารถใช้ในแบบที่เป็น Menu driven หรือ Command line interface พร้อมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับ MySQL Database จึง
สามารถพัฒนางานวิจัยโดยใช้ข้อมูลแบบรวบศูนย์ได้ 
 นอกจากน้ี คณะฯ ยังใช้โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีถูกพัฒนาขึ้นท้ังจากวิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น  

- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (Faculty Information System) (7.3-2-2) 
พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
รายงานผลการด าเนินงานของคณะ เช่น การจัดท ารายงานประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลตามตัวช้ีวัด 
กพร. การบริหารจัดการของหน่วยงาน และประกอบผลการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละคน รวมถึงใช้ในการบริหารแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยน าเข้า (Input) ติดตามภารกิจในแต่ละเดือน
และการรายงานผล (Monitor Process) และตรวจสอบผลผลิตหรือผลที่ได้จากโครงการ (Output) 

- ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.3-2-3) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่ มีหลายวิทยาเขตเขต มีหลายหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบกระจาย โดยเฉพาะระบบการเงินมีการกระจายอ านาจ ไม่
ว่าจะเป็นการับและการจ่ายเงิน การจัดซื้อเป็นแบบกระจาย แต่ละหน่วยงานด าเนินการกันเอง การคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินมี
การกระจายการท างาน ท าให้ระบบบัญชีสามมิติ ต้องเน้นความสะดวกต่อการท างานของหน่วยงาน โดยเป็นแบบกระจายการท างาน
ออกไปที่หน่วยงานและให้ออนไลน์กับฐานข้อมูล โดยท างานออนไลน์ผ่านเครือข่ายนนทรี 

3. คณะฯ ก าหนดให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์กร รับผิดชอบจัดท าแบบประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ (7.3-3-1) โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บแบบประเมินในทุกรอบปีการศึกษา 

4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ แล้ว ได้น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (7.3-4-1) 

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพด้วยการมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การประกันคุณภาพทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญ
กับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) (7.3-5-1) ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาได้เริ่มน าระบบดังกล่าวมาใช้ในการรายงานผลการประเมินแล้ว  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 n/a 4 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสน
ทศเพื่อจัดการองค์กร 

7.3-1-2 แผนงานระบบสารสนเทศของหนว่ยงาน 
7.3-2-1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 
7.3-2-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพและการบริหารจัดการ (Faculty Information System) 
7.3-2-3 ระบบบัญชีสามมติิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.3-3-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯ 
7.3-4-1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสีย่ง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและตัวแทนท่ีรบัผิดชอบพันธกิจ

หลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ จากตัวอย่าง

ต่อไปนี ้
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน 
ระบบประกันคณุภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสีย่งสูง และด าเนินการตามแผน 
 5.  มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสีย่ง

ในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึง

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้แทนบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการและหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็น
เลขานุการ โดยมีหน้าที่ด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขต
ศรีราชา และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความ
เสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตศรีราชา รวมถึงติดตาม ประเมินผล และจัดท า
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามข้อ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งก าหนดแนวทาง/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตศรีราชา (7.4-1-1) 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามนโยบายที่
วิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด โดยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์ มก. (7.4-2-1) ซึ่งได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในไว้ด้วยกัน ในภาพรวม
ของคณะฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามนโยบาย โดยเน้นให้ความส าคัญการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน) และความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ของคณะฯ เนื่องจากจ านวนนิสิตไม่บรรลุเปูาหมายตามแผนการรับ ท าให้รายได้ในบางหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอนไม่เป็นไปตาม
แผนรายรับ และความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานด้านการวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และ /หรือ
น าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย (7.4-2-2) 

3. คณะฯ ได้จัดท าผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสียง
ในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต (7.4-3-1) 

4. คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-4-1) และด าเนินการตามแผน เพื่อด าเนินการแก้ไข ลด หรือปูองกันความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

5. คณะฯ มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารของคณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง (7.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 n/a 5 ข้อ n/a 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 n/a 4 ข้อ n/a 3.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) ที่ 17/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

7.4-2-1 คู่มือการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.4-2-2, 7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

7.4-3-1 ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
7.4-5-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2-9 

ตารางที ่2-9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    n/a 5.00 5.00 1.00 1.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ n/a 7 7 6 7 n/a 5.00 5.00 /  / 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ

อย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถ

ผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิด
ผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
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ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2553 ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (8.1-1-1) 

 2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของโครงการพิเศษ เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ 
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (8.1-2-1, 8.1-2-2) มีการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (8.1-2-3) 

 3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร โดยการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (8.1-3-1) 

 4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยส านักงานเลขานุการ มีการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ (8.1-4-1, 8.1-4-2) 

 5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
แผนการใช้จ่ายประจ าปี และการจัดสรรเงินรายได้จากส่วนกลางสนับสนุนหน่วยงานภายในให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (8.1-5-1, 8.1-5-2) 

 6. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีการเชิญผู้ตรวจส อบภายในจากส านักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์(8.1-6-1, 8.1-6-2)และเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (8.1-6-3)  

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เพื่อให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวทางการเงิน (8.1-7-1) และ
รายงานทางการเงิน (8.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 n/a 7 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปงีบประมาณ 2553 
8.1-2-1 ระเบียบวา่ด้วยการจัดสรรรายได้ ส าหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 และ 

พ.ศ. 2553 
8.1-2-2 ระเบียบวา่ด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 
8.1-2-3 ค าของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
8.1-3-1 ค าของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
8.1-4-2 รายงานทางการเงิน 
8.1-5-1 รายงานทางการเงิน 
8.1-5-2 รายงานการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2553 
8.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในหนว่ยงาน 
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบ จากผูต้รวจสอบภายในประจ าคณะ 
8.1-6-3 รายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 
8.1-7-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-7-2 รายงานทางการเงิน 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที ่2.10 สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 
5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    n/a 5.00 5.00 1.00 1.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ n/a 9 9 8 9 n/a 5.000 5.000  / /  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ  

ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธ

กิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา อาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) ที่มุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้ระบบประกันคุณภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เลือกใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพของคณะฯ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ใหม้ีหน้าที่ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของ
วิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA.2548 (9.1-1-1) และ
คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-1-2) 

2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ (9.1-2-1) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเป็นที่ปรึกษา 
คณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ และผู้แทนบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลโดยสม่ าเสมอทั้งในส่วนของงานบริหาร งานบริการการศึกษา 
และงานจัดการศึกษา ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ จัดท าร่าง
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ (9.1-2-2) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง
จัดท าร่างคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และร่างรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมและให้ความเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเข้าท าการตรวจ
ประเมิน เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และให้คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แล้วรายงานผลความคืบหน้าของ
งานต่อคณบดีภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประชุม เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป โดยผลการประเมินของคณะฯ ได้ถูกรวบรวมไว้เป็น
วาระการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป (9.1-2-3) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ (9.1-2-4) โดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคนภายใหน่วยงานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ตรงกับ
ภาระงานท่ีบุคลากรปฏิบัติอยู่ นอกจากน้ี คณะฯ ได้เสนอผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตศรี
ราชา เพื่อให้ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานประกันคุณภาพของวิทยาเขตศรีราชา และให้งานประกันคุณภาพของคณะฯ 
เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกัท้ังวิทยาเขตศรีราชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-2-5) 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตราฐานอุดมศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. โดยตัว
บ่งช้ีที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดได้ทั้งหมด และ
ครอบคุลมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนท้ังปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ที่ก ากับแต่ละตัว
บ่งช้ีที่สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของตัวบ่งช้ีนั้น ๆ และยังเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
ปฏิบัติตาม “คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (9.1-3-1) ส าหรับในปี
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลนั้น 
ได้ก าหนดไว้ 4 ค า ด้วยกัน (9.1-3-2) ได้แก่ 

“ส านึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity) 
(IDKU : Identity of Kasetsart University)” 

ส านึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจท่ีดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
มุ่งมั่น (Determination) หมายถงึ ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

96 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝุรู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคณุค่า มีนวัตกรรม 
สามัคคี (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเช่ือมโยง 
 จากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะฯ ได้ส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นตัวตนของคณะเศรษฐศาสตร์   ศรี
ราชา ให้บุคลากรและนิสิตมีส านึกท่ีดี คือ มีการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เช่น การจัด
กิจกรรมพิธีไหว้ครูของนิสิตปริญญาโทเป็นประจ าทุกปี หรือกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ 
ได้มีโอกาสขอขมา และขอพรจากคณาจารย์ มุ่งมั่น คือ ทั้งคณาจารย์ และนิสิต ต่างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการเรียนการ
สอนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ คือ การเรียนการสอนในแต่ละวิชา จะเปิดโอกาสให้
นิสิตได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการน าเสนอต่อคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน สามัคคี คือ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคี และมีการแสดงน้ าใจต่อกันด้ยมิตรไมตรีที่ดี เช่น การจัดงานนิสิตสัมพันธ์และขอบบคุณ
บุคลากร 

4. คณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดการการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
การด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยผู้รับผิดชอบจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุก 6 เดือน 
จากคณะอนุกรรมการฝุายต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบ (9.1-4-1) และได้
ติดตามการพัฒนาปรังปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายในอย่างต่อเนื่อง (9.1-4-2) ในแต่ละรอบการของ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะฯ จัดท ารายงานประจ าปีที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา (9.1-4-3) พร้อมท้ังเสนอมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของผลการประเมินในแต่ละปี พร้อมทั้งส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย (9.1-4-4) และเปิดเผยต่อสาธารณชน (9.1-4-5) 

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
ของหน่วยงาน สปค.01 (9.1-5-1) เพื่อน าเสนอต่อส านักประกันคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
สปค.02 (9.1-5-2) เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พร้อมเสริมจุดแข็งจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดกระบวนการที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะฯ ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจากการพัฒนาของวิทยาเขตศรีราชา สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ (Faculty Information System : FIS) (9.1-6-1) ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (9.1-6-2) และยังได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศของ
ส านักประกันคุณภาพ ที่ได้เผยแพร่เอกสาร แบบฟอร์ม และสารสนเทศต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของส านักประกันคุณภาพ  

7. คณะฯ ส่งเสริมให้นสิิต คณาจารย ์บุคลากร และเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี ้

 นิสิต 
 คณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 9 มกราคม 2554 (9.1-7-1) เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิต

ปริญญาโท จะมีการสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยนิสิตได้น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่เสริมการ
เรียนการสอน โดยนิสิตจะมีการประชุม เพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป นอกจากน้ีนิสิตสามารถน าวงจร PDCA ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้  



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

97 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ (9.1-7-2) และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ (9.1-7-3) โดยคณาจารย์ 

และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานใน
ความรับผิดชอบตามภาระงานในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติมทางด้านประกันคุณภาพเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง (9.1-7-4) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจของคณะฯ ที่สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ การให้บริการด้ านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อมูลปูอนกลับสู่คณะฯ จากการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (9.1-7-5) เพื่อน าผลจากการส ารวจมาท า
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตในภูมิภาคนี้ นอกจากน้ีคณะฯ ได้รับข้อมูลปูอนกับ
จากนิสิต โดยท าการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 (9.1-7-6) เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ส ารวจมาพัฒนาการให้บริการด้านการจัดการเรียนสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8. คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ
จากหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 
2554 ณ ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 28 มกราคม 2554 
(9.1-8-1) โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2554 ณ คณะวนศาสตร์ และสถานี
ฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 4-6 มีนาคม 2554 (9.1-8-2) รวมทั้งได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ (9.1-8-3) นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีผู้แทนของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา (9.1-8-4) เพื่อให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของวิทยาเขตศรีราชาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการประชุมหารือร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน 

9. คณะฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เรียกว่า “Dot Project” (9.1-9-1) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้ในการวางแผนงาน ติดตามการท างาน ที่สามารถเช่ือมโยงไปเป็นข้อมูลตามตัวบ่งช้ี
ของการประกันคุณภาพได้ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานได้ โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่
ในช่วงพัฒนาและทดลองใช้งาน แต่ได้น าเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีผู้สนใจขอน าระบบดังกล่าวไปใช้ส าหรับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 n/a 9 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ KU.QA.2548 
9.1-1-2, 9.1-3-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 
9.1-2-2 แผนประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 

9.1-2-3, 9.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
9.1-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-2-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ วิทยาเขตศรรีาชา 
9.1-3-2 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-4-1 บันทึกที่ ศธ 0513.306/ว 2086 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลส าหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2553  
9.1-4-2 พัฒนาปรังปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (สปค.02) 
9.1-4-4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2552 
9.1-4-5 เว็บไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา (http://grad.src.ku.ac.th) 
9.1-5-1 แผนพัฒนาปรังปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิภายใน (สปค.01) 
9.1-5-2 รายงานแผนพัฒนาปรังปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (สปค.02) 
9.1-6-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพและบรหิารจดัการ (Faculty Information System : FIS) 
9.1-6-2 ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
9.1-7-1 โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์ วันท่ี 9 มกราคม 2554 
9.1-7-2 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) ที่ 8.1/2553 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
9.1-7-3 ค าสั่งวิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรรีาชา (เดิม) ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
9.1-7-4, 9.1-8-3 สรุปการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนาของบุคลากร 

9.1-7-5 รายงานผลความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างท่ีมีต่อมหาบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
9.1-7-6 รายงานผลความพึงพอใจของมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 
9.1-8-1 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปี 2554 ณ ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 28 มกราคม 2554 
9.1-8-2 โครงการจดัการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานิสิต เพื่อการประกันคณุภาพ ประจ าปี 2554 ณ คณะวน

ศาสตร์ และสถานีฝึกนสิิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว จ.นครราชสมีา วันที่ 4-6 มีนาคม 2554 
9.1-8-4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาเขต

ศรีราชา 
9.1-9-1 ระบบสารสนเทศ “Dot Project” 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จ านวน 15      
ตัวบ่งช้ี โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขอไม่ประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี คือตัวบ่งช้ีที่ 1 และตัวบ่งช้ีที่ 4 ดังนั้น คณะฯ จึงท าการประเมิน 
13 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 2-11 
ตารางที่ 2-11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
12

03.42 3.50 
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

2
67.4 2.33 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.58 4.58 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.44 0.09 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  


3
38.5 1.79 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.76 0.38 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 30.30 5.00 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0.00 0.00 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  


2
00.10 5.00 

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

75 5.00 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.00 5.00 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  


2
9 4.5 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 4.00 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  


2
46.8 4.23 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
13.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน   4.52 4.52 
14. การพัฒนาคณาจารย์ 4.73 3.94 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  


1
52.4 4.52 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.52 4.52 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์  

1
59.4 4.59 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 4.59 4.59 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 5) 

17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน   
  (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
18.1 ผลการช้ีน า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสั งคมในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร   
(ไม่ประเมินระดับคณะวิชา) 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (คะแนนเต็ม 5)  


13
62.46 3.59 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปกีารศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแตล่ะตัวบ่งช้ี ไดด้ังนี ้

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  - 

ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดบริการด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
และยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จึงไม่มีข้อมูลของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี จงึขอไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน 

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ N/A N/A 22.91 22.91 
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ) N/A N/A 27 27 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ) N/A N/A 126 126 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน N/A N/A 4.58 4.58 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

2 n/a 4.01 4.58 n/a 4.01 4.58 3.51 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ร้อยละ 1.00 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0.09 คะแนน  และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 113 คน ท าให้มีผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 0.44  คิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 0.09 

 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 

ปี 2551 2552 2553 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.125 n/a n/a n/a n/a 4 0.5 4 0.5 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 
ปี 2551 2552 2553 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ n/a n/a n/a n/a 4 0.5 4 0.5 
12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  n/a n/a 113 113 
13 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
n/a n/a 0.44 0.44 

14 คะแนนท่ีได้ n/a n/a 
5 

25
0.44

  = 0.09 5
25

0.44
 = 0.09 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

3 n/a n/a 0.44 n/a n/a 0.09 1 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 สรุปผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อมูลหลักฐาน 

1. ชื่อผลงานที่ตีพิมพ ์ 2. ชื่อนิสิต 3. หน่วยงานที่สงักัด 4. ระดับคณุภาพ
งานวิจัย 

5. ชื่อ
วารสารวชิาการ 

6. วันเดือนปีที่
ตีพิมพ์ 

7. เลขหน้า 8. ค่า
น้ าหนัก 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา              
 1. การเปรียบเทยีบปัจจัยที่
มีผลต่อราคายางพารา
รมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ
ไทยกับตลาดซ้ือขายสินค้า
ล่วงหน้าของต่างประเทศ  

นายกอ่พงศ์ เส็ง
สวัสดิ์ 

นิสิตปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา 

ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

 การประชุมทาง
วิชาการเพื่อเสนอ
ผลงาน
วิทยานพินธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
ประจ าป ีพ.ศ.
2554 

- - 0.125 

 2. การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่
เหมาะสมส าหรับฟาร์มสุกร
ขนาดกลางในพื้นที่ต าบล
หมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุร ี

 นายภานุรุจ 
พุทธานกุูล 

 นิสิตปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา 

ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

 การประชุมทาง
วิชาการเพื่อเสนอ
ผลงาน
วิทยานพินธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
ประจ าป ีพ.ศ.
2554 

- - 0.125 

 3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการลงทุนปรับปรุง
กระบวนการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตด้วยระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า ของ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด จังหวัดระยอง 

 น.ส.จันทร์พิมพ์ 
สมพงษ์ 

 นิสิตปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา 

ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

 การประชุมทาง
วิชาการเพื่อเสนอ
ผลงาน
วิทยานพินธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
ประจ าป ีพ.ศ.
2554 

- - 0.125 

4. การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนสร้างโรงงาน
ก าจัดและแปรสภาพของ
เหลือทิ้งจากงานกอ่สร้างใน
อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

นายโชดก สันติ
สวัสดิ์ 

 นิสิตปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา 

ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

 การประชุมทาง
วิชาการเพื่อเสนอ
ผลงาน
วิทยานพินธ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
ประจ าป ีพ.ศ.
2554 

- - 0.125 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  - 

ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดบริการด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
และยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก จึงขอไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 4 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ร้อยละ 5.00 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย การตีพิมพ์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 เรื่อง และไม่มีการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และไม่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันหรือจังหวัด การจัดนิทรรศการระดับชาติ 
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และการเผยแพร่ระดับนานาชาติ คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 0.13  และมีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 16.50 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งก าหนด    
ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 0.38 

 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 ปี 

2551 2552 2553 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.125 0.00 0.00 4.00 0.50 1 0.125 1 0.125 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

3 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

4 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0.00 0.00 2.00 0.25 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 ปี 

2551 2552 2553 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ระดับชาติ 
 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ n/a n/a n/a n/a 1 0.125 1 0.125 
12 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  n/a n/a 16.5 16.5 
13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ n/a n/a 0.76 0.76 
 คะแนนที่ได้ n/a n/a 

5
10
0.76

 = 0.38 5
10
0.76

 = 0.38 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

5 n/a n/a 0.76 n/a n/a 0.38 5.00 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2553 

ข้อมูลหลักฐาน 

1. ช่ือบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 2. ช่ือคณะผู้วิจัย 3. หน่วยงานที่สังกัด 4. ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

5. ช่ือวารสารวิชาการ 6. วันเดือนปี
ท่ีตีพิมพ์ 

7. เลขหน้า 8. ค่าน้ าหนัก 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา              

 การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประสานงาน
กลุ่มอุตสาหกรรม 

อ.เกวลิน มะลิ คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา 

ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

- - 0.125 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10.00 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 
3 ป ี2551 2552 2553 

1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ n/a 8 2 10 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ n/a 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
n/a 8 2 10 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

n/a 18 16.5 34.5 

5 ร้อยละของงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน ์

n/a 44.44 12.12 28.99 

6 คะแนนที่ได้ n/a 
5

20
44.44

 = 11.11 5
20

12.12
 = 3.03 5

20
28.99

 = 7.25 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

6 n/a 44.44 12.12 n/a 5.00 3.03 10.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ ปี 2552 
6-2 รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ ปี 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ร้อยละ 0.5 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 
ปี 2551 2552 2553 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 
0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  (นับ

รวมที่ลาศึกษาต่อ) 
14 19 17.5 50.50 

 คะแนนที่ได้ 0 0 0 0 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

7 0 0 0 0 0 0 0.5 ไม่บรรล ุ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ร้อยละ 85.00 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 ป ี
2551 2552 2553 

1 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

n/a 3 3 6 

2 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

n/a 1 0 1 

3 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ
การวิจยั 

n/a 1 1 2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

n/a 6 4 10 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

n/a 83.33 75.00 158.33 

6 คะแนนที่ได้ n/a 
5

30
83.33

  = 13.88 5
30
75
  = 12.5 5

30
158.33

  = 26.39 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

8 n/a 83.33 75.00 n/a 5.00 5.00 85.00 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปี 2552 
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8-2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปี 2553 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน

หรือองค์กร 
 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

  คณะฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มเข็งแก่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริม สนับสุนนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยได้ก าหนดไว้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2552-2553 และแผนการด าเนินงานประจ าปี 2553 (9-1-1) ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อาทิ การเสริมสร้างความรู้และแนวทางด้าน
การตลาดให้ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูป  (9-1-2) ) 
ทั้งนี้หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ท้ังในส่วนของการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของโครงการ เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (9-1-3) 
นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะฯ ยังได้ส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการจัดท าแผน
บริการวิชาการในปีต่อไป (9-1-4) 

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตาม
แผนที่วางไว้ และบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการทุกตัวบ่งช้ี (9-2-1) 

๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มกีารเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผู้น าชุมชนและสมาชิกของ
ชุมชนเกิดการเรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้รับไป
ด าเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง (9-3-1)  

๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
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  ผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชุมชน และ
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน (9-4-1) 
 
 

๕. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนส์ร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
  จากการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า 
ชุมชน เริ่มพึ่งพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิกชุมชน มี
รายได้เพิ่มขึ้น (9-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9 NA 5 ข้อ NA 5.00 4.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1-1 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2552-2553 และแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2553 
9-1-2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์สินค้าเกษตรแปรรูป 

9-1-3, 9-1-4 สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ 
9-2-1 รายงานสรุปการประเมินโครงการ และสรุปการบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 
9-3-1 ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในการเรยีนรู้และการใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีได้รับการอบรมทั้งกอ่น

และหลังการฝึกอบรม 
9-4-1 รายชื่อผู้น า และกลุม่สมาชิกชุมชนที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน 
9-5-1 ข้อมูลตัวอย่างการต่อยอดองค์ความรู้ และการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ มีการจัดท าแผน ก าหนดกลยุทธ์ด้านระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  จากการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) แผนยุทธศาสตธ์ ปี 2552-2553 และแผนด าเนินงานปี 2553 (10-1-1) โดยในปี
การศึกษา 2553 คณะฯ มีกิจกรรมด้านการเชิดชูราชวงศ์และเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมการสืบสานประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย (10-1-2) และได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ตามแผนท่ีวางไว้ และบรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการทุกตัวบ่งช้ี (10-2-1, 10-2-2) 

3. คณะฯ มีกิจกรรมด้านการเชิดชูราชวงศ์และเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมการสืบสานประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(10-3-1) และได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

4. คณะฯ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่ชุมชนให้ความส าคัญ เช่น การเข้า
ร่วมงานวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านจอมพลมหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  (10-4-1) ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ได้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่อ าเภอศรีราชาอย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้คณะฯ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

10 n/a 4 n/a 4.00 4 บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

112 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2552-2553 แลแผนด าเนินงานปี 2553 
10-2-1, 10-3-1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 

10-2-2 รายงานสรุปผลหรือการประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
10-4-1 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.  อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.  มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิต ของคณะ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี เช่น การเคารพผู้อาวุโส หรือการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น การจัดโครงการวันสถาปนาหน่วยงาน กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต์ หรือกิจกรรมฉลองปริญญา ที่นิสิตและบุคลากร สร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการร่วมเป็นคณะท างาน
และมีส่วนในการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (11-1-1) 

2. คณะฯ ไดด้ าเนินการดูแลอาคารสถานท่ี ตามหลักของ 5 ส รวมถึงได้คงไว้ซึ่งอาคารลักษณะโครงสร้างเดิม และมีการ
ตกแต่งเพื่อปรับให้เกดิความสนุนทรียภาพและเหมาะสมกับบรรยากาศของสถานท่ีตั้ง (11-2-2, 11-3-1) รวมทั้งได้ออกแบบอาคาร 
18 ซึ่งเป็นการก่อสร้างโดยใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน ให้เหมาะสม สวยงาม และสามารถอ านวยความสะดวกในการใช้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะฯ ได้ (11-2-2) 

3. คณะฯ ได้ท าการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสอดคล้องกับธรรมชาติ รวมถึงเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม โดย
การปรับแต่งอาคารยังคงไว้ซึ่งลักษณะโครงสรา้งของอาคารเดิมทั้งสิ้น เช่น อาคาร 5 อาคารเรือนไม้ เป็นต้น 

4. วิทยาเขตศรรีาชามีพื้นท่ีอย่างกว้างขวางเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นอกจากน้ียงัสนับสนุนให้
หน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชาใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้น จึงมอีาคารสถานท่ีที่อ านวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ เช่น ลานหน้าพระพิรณุ อาคารศรีธรรม
เกษตร อาคารพลศึกษา หรือแม้แต่บริเวณด้านหนา้และด้านข้างของอาคาร 5 ที่นิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทใช้ท ากิจกรรม (11-4-
1) 
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5. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะมีการสอบถามถึงความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมทั้งของบุคลากรและนสิิตส่วนใหญม่ีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีระดับดีถึงดี
มากที่สุด (11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

11 n/a 5 ข้อ n/a 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
11-2-1, 11-3-1 โครงการซ่อมแซมและต่อเติมบริเวณอาคาร 5 ให้เกิดความสุนทรียภาพ 

11-2-2 โครงการก่อสร้างอาคาร 18  
11-4-1 ภาพถ่ายบริเวณภายในวิทยาเขตศรีราชาที่ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรม 
11-5-1 รายงานสรุปผลการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 

3 ป ี2551 2552 2553 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหาร N/A N/A 3.88 3.88 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บรหิาร (คะแนนเตม็ 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

13 n/a 3.88 n/a 3.88 3.51 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 รายงานประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 4.50 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 

ปี 2551 2552 2553 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2 3.5 7 4 8 6.5 11 14 26 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 3 0.5 1.5 1 3 0 0 1.5 4.5 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 3 
ปี 2551 2552 2553 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 4 20 4 20 4 20 12 64 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 2.5 12.5 5 25 1 5 8.5 42.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 0 0 0 0 1 6 1 6 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 3 24 4 32 3 24 10 80 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0.5 5 0 0 1 10 1.5 15 

13 ผลรวม 13 65 18 88 16.5 76 47.5 229 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 5.00 4.89 4.61 4.82 
15 คะแนนท่ีได้ 

5
6

5.00
  = 4.17 5

6
4.89

  = 4.08  5
6

4.61
 = 3.84 5

6
4.82

 = 4.01 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

14 65 5.00 88 4.89 76 4.61 4.17 4.08 3.84 4.51 บรรล ุ
13 18 19 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ข้อมูลบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงานรวม 

3 ป ี2551 2552 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

บัณฑิต 
N/A 4.01 4.46 4.09 

2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด N/A 28 27 55 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด N/A 126 113 239 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน N/A 4.01 4.46 4.09 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

16.2 n/a n/a  4.01  4.46 n/a 4.01 4.46 3.51 บรรล ุ
n/a   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 รายงานผลความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างท่ีมีต่อมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2552 

16.2-2 รายงานผลความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างท่ีมีต่อมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2553 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่ง
มีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งช้ี แต่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ขอไม่ประเมิน 1 ตัวบ่งช้ี คือตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ยัง
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 4.46 5.00 5.00 4.46 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  5.00 4.50 4.50 - 4.00 1.71 4.63 4.63 1.71 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 - - 1.77 4.67 4.67 1.77 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ  - 4.75 4.75 - - 3.88 4.75 4.75 3.88 ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.70 5.00 5.00 4.70 ดีมาก ดีมาก - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.51 4.78 4.78 5.00 4.00 2.92 4.70 4.70 3.06    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้    

 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน สามารถสะทอ้นผลการด าเนินงาน
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ดงันี ้

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแกส่ังคม พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 
4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคณุภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา พบว่า มีระบบคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรยีนรู้ โดยมผีลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้
คะแนนเฉลีย่ 4.00 ผลประเมินไดคุ้ณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3-2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
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ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 2.35 4.00 4.00 2.35 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

5.00 4.81 4.81 5.00 - 4.41 4.85 4.85 4.48 ดีมาก ดีมาก - 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 - - 3.88 4.86 4.86 3.88 ดีมาก ดีมาก - 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.51 4.78 4.78 5.00 - 4.50 4.69 4.69 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 4.50 4.50 - - 1.77 4.50 4.50 1.77 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
มาตรฐาน (สกอ.) 

4.51 4.78 4.78 5.00 4.00 2.92 4.70 4.70 3.06 ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้ 
   

 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ดงันี ้

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต พบว่า อยู่ในระดับด ี
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 
3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรยีนรู้ พบว่า อยู่ในระดับด ี

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคณุภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา พบว่า มีระบบคณุภาพตามมมุมองการบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสติและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้
และนวัตกรรม โดยมผีลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้คณุภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3-3 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3-3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้านการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

บริหารจัดการ ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.83 4.83 - 4.00 2.45 4.71 4.71 2.45 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 5.00 - 4.26 4.80 4.80 4.41 ดีมาก ดีมาก ดี 

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

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 4.50 4.50 - - 2.29 4.26 4.26 2.29 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกมุมมอง 

4.51 4.78 4.78 5.00 4.00 2.92 4.78 4.78 3.06 
   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้    

 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคณุภาพตามมมุมองการบรหิารจดัการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ดังนี ้

1. ด้านนิสิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า อยู่ในระดับด ี

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคณุภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา พบว่า มีระบบคณุภาพตามมมุมองด้านมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย4.70 ผลประเมิน
ได้คณุภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3-4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมายผลประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

5.00 4.80 4.80 - - 4.22 4.85 4.85 4.22 ดีมาก ดีมาก ดี 

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

   2) ด้านวิชาการ 5.00 4.67 4.67 - - 3.84 4.80 4.80 3.84 ดีมาก ดีมาก ดี 

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

   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 - - 4.35 4.83 4.83 4.35 ดีมาก ดีมาก ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.75 4.75 5.00 4.00 2.40 4.70 4.70 2.64 ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.67 4.67 - 4.00 1.18 4.50 4.50 1.18 ดี ดี ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 - - 1.77 4.67 4.67 1.77 ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.78 5.00 4.00 2.92 4.78 4.78 3.06    

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้ 
   

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคณุภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา ดังนี ้

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 

- ด้านวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับด ี

- ด้านการเงิน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการบริหารจดัการ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
 
 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลติบัณฑติ พบว่า อยู่ในระดับด ี

- ด้านการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับดมีาก 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
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- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 

3.2 ผลการวเิคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 
 -  ไม่มี - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ควรมกีารทบทวนและหาแนวทางปฎบิัตใิห้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันมากยิ่งข้ึน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ต้องด าเนินการกระตุ้นบุคลากรทุกระดับให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและรายงานผล 

เพื่อผู้รับผิดชอบจัดท าแผนจะได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการพิจารณาและทบทวน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. มีคณาจารยผ์ู้ทรงคณุวุฒิพิเศษท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรยีนการ
สอนในอัตราสูง 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างตอ่เนื่องเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาเพิ่มเตมิ 
การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรยีนการสอนและการบริหารงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3. มีกระบวนการจัดการเรยีนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสนับสนุนให้นสิิตเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงในการท างาน 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย มีอาวุโสน้อย รวมทั้งยังขาดประสบการณ์
ในการสอน 

2. นิสิตยังขาดทักษะการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์ ท าให้จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์มีการตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและระดับบนานาชาติจ านวนน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ จัดท าระเบียบก าหนดเง่ือนไขในการรับบุคลากรสายวิชาการ จะต้องผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งน้อยปีละ 1 

โครงการ เพื่อเป็นผลงานในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดท าแผนและก าหนดเปูาหมายการพัฒนาตนเองทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

2. คณะฯ ควรปรับปรุงรายวิชาหรือกจิกรรมเสริมหลักสตูรที่เกี่ยวกับการจัดท าบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการจัดท าบทความ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 
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1. มีกิจกรรมในการพัฒนาคณุภาพนสิิตที่ส่งเสรมิให้ไดบ้ัณฑติที่พึงประสงค์ ได้แก่ คณุธรรมจรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารหรือการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า

จ านวนน้อยเกินไป 
2. นิสิตยังขาดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในและการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลยั 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าฐานข้อมลูศิษย์เก่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ศิษย์เก่าได้ทราบความเคลื่อนไหว

ของคณะฯ หรือจดัโครงการพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการ
จัดอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ในการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพ 

2. คณะฯ สนับสนุนการจดักิจกรรมแลกเปลีย่นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลยั เพื่อให้นิสิตได้มโีอกาสเรยีนรู้เกีย่วกับวิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ และการ
ประเมินผลความส าเร็จ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. มีอาจารยผ์ู้ทรงคณุวุฒิพิเศษ ที่มีประสบการณ์ในงานวิจัย สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์ประจ าในการเขยีนข้อเสนอ
โครงการและท างานวิจัยให้แล้วเสร็จอย่างมีคณุภาพ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ยังขาดโอกาสและเสริมสรา้งประสบการณด์้านการท างานวิจยั โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 
2. การผลิตผลงานวิจัยเชิงวิชาการของอาจารย์ประจ ายังมีจ านวนน้อย และยังขาดความเช่ียวชาญในการท างานวิจัย

เฉพาะทาง ส่งผลใหจ้ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการอ้างอิงมีจ านวนน้อย 
3. ยังไม่มผีลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยท่ีได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าช่องทางประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ

ภาคเอกชน เพื่อเป็นแหล่งสนับสนนุทุนวิจัยและเป็นเวทีส าหรับการสร้างผลงานวิจยัที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
2. ให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมประชุมวชิาการหรือร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ด้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านการวิจัยจากผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีคณาจารย์ ซึ่งมีความพรอ้มด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และจิตแห่งการให้บริการ ที่มีศักยภาพได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  

2. บุคลากรทุกส่วนงานเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครอบคลุมพื้นท่ี
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันนอก 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดกระบวนการส ารวจความต้องการของชุมชนด้านการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ชุมชนอย่างแท้จริง 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งการให้บริการ

วิชาการที่ตรงกับความต้องการอยา่งแท้จริง และท าให้ชุมชนสามารถสร้างกลไกการพัฒนาตนเองและด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ ให้ความส าคัญและสนับสนนุการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอยา่งต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกป ี

2. บุคลากร และนสิิตให้ความร่วมมือกับโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทางคณะฯ ได้จดัท าขึ้น 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิหลักสตูรของนิสิตยัง
ไม่ชัดเจน และขาดการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไปผสมผสานให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรยีน

การสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสตูร และจัดท าระบบการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการ โดยมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีของกิจรรมที่จะประเมิน และตดิตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการบรหิารงานท่ีโปร่งใส โดยจัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการ และมกีารประชุมอยา่งต่อเนื่อง  
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการและให้อ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตาม

ความเหมาะสม และมีการจดัประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และยังไม่
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 

2. ขาดการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

3. คณะฯ ยังขาดการประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง ที่สะท้อนถึงความเสีย่ง
ระดับสูง กลาง และต่ า 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรศึกษาเปูาประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ว่ามีประเด็นใดทีค่วรมุ่งเน้นเป็นส าคัญ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา

ทักษะความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบณัฑติและดา้นการวิจัย 
2. คณะฯ จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง โดยแผนต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรในคณะฯ และด าเนนิการแก้ไข ลด หรือปูองกันความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พรอ้มข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
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3. คณะฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสีย่งท้ังด้านของโอกาสและผลกระทบ โดยการประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสีย่ง ให้ประเมินจากความถีท่ี่เคยเกิดเหตุการณ์หรือความน่าจะเป็น ส่วนการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง 
ให้ประเมินจากความรุนแรง เป็นตน้ 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการบรหิารจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
และมีแผนการจัดสรรอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

1. คณะฯ มีศักยภาพในการแสวงหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการจัดท าแนวทางและแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอ่ืน ๆ  
2. ขาดการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

คณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดท าแนวทางและแผนการจดัหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งอืน่ ๆ นอกจากค่าธรรมเนียมการศกึษา เพื่อใช้
ส าหรับการบรหิารงานตามภารกิจของคณะฯ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และมีแผนการใช้เงินเพื่อรายไดแ้ละรายจ่าย 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บรหิาร สามารถตดิตามการใช้เงิน ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตดัสินใจ จดัท ารายงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคาะห์สถานะทางการเงินของ
คณะฯ 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. สนับสนุนให้บุคลากรทีร่ับผดิชอบงานด้านการประกันคุณภาพเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการด าเนินการส่งข้อมลูผลการด าเนินงานให้หน่วยงาน ท าให้มกีารพัฒนา
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการประเมินผลการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบและกลไกการประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. ยังไม่มีการก าหนดอตัลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะฯ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ส่งเสริมให้นสิิต บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ขอรับบริการตามพันธกิจของคณะฯ เข้ามามสี่วนร่วมในการ

ประกันคณุภาพ  อาทิ การร่วมเปน็กรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งช้ีและเปูาหมาย การให้ข้อมลูปูอนกลับ หรือการ
ให้ความร่วมมือกับคณะฯ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ                                                                                                                                                                                       

2. คณะฯ จัดสมัมนา/ประชุมบุคลากรทุกคน เพื่อร่วมก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
ของคณะฯ โดยต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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บทท่ี 4  

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามรอบปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 14 -
15 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 17 โครงการ และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 17 กิจกรรม  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

รายงาน ณ วันที ่19 ตุลาคม 2553 
 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. บางแผนงานยังมี
โครงการน้อย 
 

ควรจัดให้มีโครงการในแต่
ละแผนงาน มีจ านวน
เพิ่มข้ึนและเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 หน่วยงาน มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณได้ไม่ครบถ้วน
ตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และ
บุคลากร เพื่อร่วมก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ไว้ใน
แผนงานของหน่วยงานตาม
ความเหมาะสม 

1.1  โครงการประชุมเพื่อ
ระดมสมองในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

1.1  มีแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 
1.2  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

20,000 ต.ค. – ธ.ค. 52 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1.  ยังพึ่งพาผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษในสัดส่วนที่สูง 

ควร เ ร่ ง รั บ และพัฒนา
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ใ ห้ มี
จ านวนมากข้ึน เพื่อลด
สัดส่วนการพึ่งพาอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 และ 2.6 หน่วยงาน มีอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนน้อย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และ/หรือสร้าง
ผลงานวิชาการ เพื่อขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2.1 อาจารย์ประจ า จัดท า
แผนการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
วิชาการ และเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

2.1 อาจารย์ประจ าได้รับ
อนุมัติให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
2.2 อาจารย์ประจ าเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ
และ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

200,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 ส่วนงานจัด
การศึกษา 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่งวิชาการยังมีน้อย 
รวมทั้งมีประสบการณ์ใน
การสอนน้อย 

สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก
และขอต าแหน่งวิชาการ
เพิ่มข้ึน 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
1.  ระบบการให้ข้อมูล
สารสนเทศแก่นิสิตยัง
ล่าช้า 
 

ควรปรับปรุงระบบการ
ติดต่อสื่อสารกับนิสิต เช่น 
ส่งทาง SMS ส าหรับ
ข้อมูลส าคัญๆ 

หน่วยงาน ยังขาดการน าผลประเมินกิจกรรมต่าง 
ๆ  มาจัดท าแผน ท าให้การท างานในส่วนของการ
ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนานิสิตเกิดความล่าช้า และ
ยังขาดการสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานด้านวิชาการ
น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1 พัฒนาระบบส่ง SMS เพื่อ
ใช้ส่งข้อมูลส าคัญ ๆ ให้กับนิสิต 

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
องค์กร (ระบบส่ง SMS 
อัตโนมัติ) 

1.1 โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน 

200,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองค์กร 

2.  ขาดการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควรน าผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผนกิจกรรม 

2.1 สรุปและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
จัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนา
นิสิต 

2.1 การจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

2.1 แผนกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ปี 2553 

- ต.ค. – ธ.ค. 52 ส่วนงานจัด
การศึกษา 

3.  ยังไม่มีผลงานของ
นิสิตที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีผลงานของนิสิตที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.1 สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงาน
ทางวิชาการเข้าร่วมในกิจกรรม
ระดับสถาบัน/ชาติ/นานาชาติ 

3.1 โครงการ/กิจกรรมที่นิสิต
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

3.1 จ านวนผลงานของ
นิสิตที่เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

100,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 ส่วนงานจัด
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ไม่มีการตีพิมพ์
งานวิจัย 

หาแนวทางเร่งรัดให้
คณาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า ยังมีจ านวนน้อย 
และต้องอาศัยประสบการณ์ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ก่อนที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าเสนอ
โครงการวิจัยและ/หรือ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 
อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหัวหน้า
โครงการหรือที่ปรึกษา และ
น าเสนอผลงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า 
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

50,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการวิจัย 

2. ไม่มีงานวิจัยที่ ได้รับ
การจดสิทธิบัตร 

ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถ
น าไปจดสิทธิบัตรได้ 

         
         
         
         
         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

1. ยังไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการแก่

2. ควรมีระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม 

หน่วยงาน ยังขาดการจัดท าฐานข้อมูลด้านบริการ
วิชาการ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ที่เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ 

จัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ เพื่อประสานงานวิจัย
กับอาจารย์ ผลิตงานวิจัยและ

โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส่วนงาน/ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณบดี 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติที่มี
ประสิทธิภาพ 

และประเทศชาติที่มี
ประสิทธิภาพ 

ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน 
ชุมชน และสังคมในพื้นที่
ภูมิภาคตะวันออก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. นิสิตต้องท างานในวัน
จันทร์-วันเสาร์ และต้อง
เรียนในวันอาทิตย์ เป็น
ข้อจ ากัดในการเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ควรจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในวันเวลาที่
นิสิตส่วนใหญ่ว่างจากการ
ท างานและการเรียน 

หน่วยงานจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยก าหนดเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 
และวันเสาร์ในบางครั้ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัด
กิจกรรมที่ต้องการให้นิสิตเข้าร่วมด้วย 

จัดกิจกรรมในช่วงวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ ที่ไม่มีการเรียนการ
สอน หรือจัดกิจกรรมหลังเวลา
เลิกเรียนของนิสิต  

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จัดโดย
หน่วยงานและ/หรือนิสิต 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน
และ/หรือนิสิต 

15,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. บุคลากรยังมีส่วนร่วม
จ ากัดในการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
องค์กร 

ควรจัดให้มีการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้บุคลากรทุกคน มี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาเป็นผู้ก ากับ
การ ประชุม สัมมนา
ดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2553 หน่วยงาน ขาดผู้บริหาร
ระดับสูง เนื่องจากคณบดีหมดวาระ และได้มีการ
แต่งต้ังรักษาการแทนคณบดี การด าเนินงานจึงยัง
ไม่ได้มุ่งเน้นด้านนโยบายของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ท าให้บุคลากรเกิด
ความสับสนในสายการบังคับบัญชา 

1.1 จัดการประชุมบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนา
หน่วยงาน 

1.1 ประชุมผู้บริหารพบ
บุคลากร 

1.1 จ านวนครั้งของการ
ประชุมบุคลากรทั้ง
หน่วยงาน 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 ส านักงานเลขานุการ 

2. ขาดผู้บริหาร
ระดับกลาง 

จัดให้มีและ/หรือพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง 

2.1 มอบหมาย/แต่งต้ังผู้บริหาร
ระดับกลาง 

 2.1 บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็น
ผู้บริหารระดับกลาง 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 ส านักงานเลขานุการ 

3. ยังไม่มีแผนและ
แผนปฏิบัติการในการ
บริหารความเสี่ยงทุก
ระดับ 

จัดให้มีแผนและ
แผนปฏิบัติการในการ
บริหารความเสี่ยงทุก
ระดับ 

3.1 จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

3.1 การจัดท าแผนบริหาร
ความสี่ยงของหน่วยงาน
เสนอผู้บริหาร 

3.1 แผนการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

         
องค์ประกอบที่ 8 การเงิน 
1. ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินสนับสนุนน้อย 

ควรเจรจากับ
มหาวิทยาลัยผ่านวิทยา
เขตเพื่อของบประมาณ
แผ่นดินสนับสนุนมากข้ึน 

หน่วยงาน ขาดการสนับสนุนเงินงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการ ท าให้
หน่วยงานต้องหาแสวงหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งการเพิ่มจ านวนการรับนิสิต การจัดโครงการ

1.1 จัดให้มีการเปิดสอน
หลักสูตรภาคปกติ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบ ารุง
คณะ หรือจัดสรรอัตราก าลังให้ 

1.1 โครงการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรและภารกิจ
ของหน่วยงาน 

1.1 จ านวนเงินที่ได้รับ
การจัดสรรหรือ
อัตราก าลัง ที่ได้รับในช่วง
ระยะเวลา ปีการศึกษา 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณบดี 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะงบครุภัณฑ์
ส าหรับอาคารวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาหลังใหม่ 

พัฒนาวิชาการ เป็นต้น 2553 

2. ยังไม่มีการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินเพื่อใช้
ในการวางแผนทาง
การเงินอย่างเป็นระบบ 

ควรอบรมบุคลากร
ทางการเงินให้มี
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อ
การวางแผนการเงินอย่าง
เป็นระบบ 

2.1 สนับสนุนให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการเงินและ
บัญชี เข้ารับการอบรม 

2.1 กิจกรรมประชุม/อบรม/
สัมมนา ที่บุคลากรทางการ
เงินและบัญชี เข้าร่วม 

2.1 จ านวนครั้งที่บุคลากร
ทางการเงินและบัญชีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

10,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 ส านักงานเลขานุการ 

3. ยังพึ่งการหารายได้
จากหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(MBE) เป็นหลัก ท าให้มี
ความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน เนื่องจากต้อง
ลงทุนสร้างอาคารหลัง
ใหม่ 
 

ควรกระจายแหล่งรายได้
โดยเพิ่มหลักสูตรใหม่และ
เพิ่มจ านวนนิสิตใน
หลักสูตร MAB รวมทั้ง
เพิ่มค่าลงทะเบียน เพราะ
โครงการยังมีค่าลงทะเบียนถูก
มากเมื่อเทียบกับสถาบัน
คู่แข่งในบริเวณ ใกล้เคียง 

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
หลักสูตร MBE และ MAB เพิ่ม
มากข้ึนในปีการศึกษา 2553 
พร้อมทั้งเพิ่มค่าลงทะเบียน 
และด าเนินการเปิดหลักสูตร
ใหม่ 

3.1 การรับสมัครนิสิต
ปริญญาโท MBE และ MAB 
ในช่วงปีการศึกษา 2553 
เพื่อเริ่มเรียนในปีการศึกษา 
2554 
3.2 การจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
3.3  
3.4 การจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาค
ปกติ ในปีการศึกษา 2554 

3.1 จ านวนนิสิตทั้ง 2 
หลักสูตร ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2553 
 
 
3.2 ค่าลงทะเบียน
เรียน ปีการศึกษา 2554 
เทียบกับปีการศึกษา 
2553 
3.3 หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 โครงการ
บัณฑิตศึกษา ภาค

พิเศษ 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา 

         
         
         
         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
1. ยังไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ

ควรจัดให้มรีะบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ผนวก

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(dotProject) เพื่อการจัดการองค์กร แต่ยังขาด
การส่งเสริมให้บุคลากรใช้ระบบดังกล่าวเพื่อผนวก
งานประจ าให้เข้ากับงานประกันคุณภาพ 

ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร
ของหน่วยงานใช้ระบบ
สารสนเทศ dotProject เพื่อ
การท างานที่เป็นระบบและ

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
องค์กร 

1.1 ระบบสารสนเทศ 
dotProject 

50,000 มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองค์กร 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาด าเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาที่ผนวกเข้ากับ
การปฏิบัติงาน 

เข้า 
กับการปฏิบัติงาน 

สามารถผนวกงานประจ าเข้า
กับงานประกันคุณภาพได้ 

ร่วมกับ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

2. ยังไม่มีระบบติดตาม
และประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพ 

ควรมีระบบติดตามและ
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพ 

2.1 จัดท าแบบฟอร์มส าหรับ
การติดตามข้อมูลเพื่อ
ประกอบการท างานประกัน
คุณภาพ 

2.1 จัดท าแผนงานประกัน
คุณภาพแบบฟอร์มการ
ติดตามข้อมูลการประกัน
คุณภาพ 

2.1 แผนงานประกัน
คุณภาพและแบบฟอร์ม
การติดตามข้อมูลการ
ประกันคุณภาพ 

- มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

รายงาน ณ วันที ่ 
 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. บางแผนงานยังมี
โครงการน้อย 
 

ควรจัดให้มีโครงการในแต่
ละแผนงาน มีจ านวน
เพิ่มข้ึนและเหมาะสม 

จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และ
บุคลากร เพื่อร่วมก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ไว้ใน
แผนงานของหน่วยงานตาม
ความเหมาะสม 

1.1  โครงการประชุมเพื่อระดม
สมองในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

1.1  มีแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
1.2  มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

ด าเนินการแล้ว 
1.1 โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
วันที่ 6 พ.ย. 53 
1.2 จ านวนผู้เข้าร่วม 22 คน 

 
1.1 ร้อยละ 100 
 
 
 
1.2 ร้อยละ 100 

 
4,288 

 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1.  ยังพึ่งพาผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษในสัดส่วนที่สูง 

ควรเร่งรับและพัฒนา
อาจารย์ประจ าให้มี
จ านวนมากข้ึน เพื่อลด
สัดส่วนการพึ่งพาอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และ/หรือสร้าง
ผลงานวิชาการ เพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.1 อาจารย์ประจ า จัดท า
แผนการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ และ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

2.1 อาจารย์ประจ าได้รับอนุมัติ
ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 
 
 
2.2 อาจารย์ประจ าเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ด าเนินการแล้ว 
2.1 ในปีการศึกษา 2554 
อาจารย์ประจ าได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน 
2.2 อาจารย์ประจ าเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 1 
คน และเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ 3 คน 

 
2.1 ร้อยละ 80 

 
 
 

2.2 ร้อยละ 66.67 
 
 

 
 

 
ส่วนงานจัดการศึกษา 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่งวิชาการยังมีน้อย 
รวมทั้งมีประสบการณ์ใน
การสอนน้อย 

สนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและขอต าแหน่ง
วิชาการเพิ่มข้ึน 

         
         
         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1.  ระบบการให้ข้อมูล
สารสนเทศแก่นิสิตยังล่าช้า 
 

ควรปรับปรุงระบบการ
ติดต่อสื่อสารกับนิสิต เช่น 
ส่งทาง SMS ส าหรับ
ข้อมูลส าคัญๆ 

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
องค์กร (ระบบส่ง SMS 
อัตโนมัติ) 

1.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน 

1.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ระบบสนบัสนุนการเรียนการ
สอน 

ด าเนินการแล้ว 
1.1 ระบบส่ง SMS อัตโนมัติ 

 
ร้อยละ 100 

 คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

จัดการองค์กร 
2.  ขาดการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควรน าผลการประเมินมา
ใช้ในการวางแผนกิจกรรม 

2.1 การจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

2.1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 
2553 

2.1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 
2553 

2.1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 
2553 

ร้อยละ 100  ส่วนงานจัดการศึกษา 

3.  ยังไม่มีผลงานของนิสิตที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 

ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีผลงานของนิสิตที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.1 โครงการ/กิจกรรมที่นิสิต
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

3.1 จ านวนผลงานของนิสิตที่เข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

3.1 จ านวนผลงานของนิสิตที่
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

3.1 ผลงานทางวิชาการที่จัดแสดง
นิทรรศการ 7 ผลงาน และ
น าเสนอผลงานวิชาการ 4 ผลงาน 

ร้อยละ 4.58 
 

 ส่วนงานจัดการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ไม่มีการตีพิมพ์งานวิจัย หาแนวทางเร่งรัดให้

คณาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าเสนอ
โครงการวิจัยและ/หรือ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 
อย่างน้อยคนละ 1 โครงการ 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหัวหน้า
โครงการหรือที่ปรึกษา และ
น าเสนอผลงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้
อาจารย์ประจ า เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด าเนินการแล้ว 
จ านวนผลงานวิจัย 7 โครงการ 

ร้อยละ 42.42  คณะกรรมการวิจัย 

2. ไม่มีงานวิจัยที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร 

ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถ
น าไปจดสิทธิบัตรได้ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 
1. ยังไม่มีระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ

ควรมีระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการ

จัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ

โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

ส่วนงาน/ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ด าเนินการแล้ว 
ประกาศสภา

 
ร้อยละ 50  

  
คณบดี 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติที่มี
ประสิทธิภาพ 

วิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติที่มี
ประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูล เพื่อประสาน
งานวิจัยกับอาจารย์ ผลิต
งานวิจัยและให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา และปรับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายใน 

- ส านักงานเลขานุการ 

- ส่วนงานจัดการศึกษา 

- ศูนย์วิจัยและบริการ 

ยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลงานศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ และจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. นิสิตต้องท างานในวัน
จันทร์-วันเสาร์ และต้อง
เรียนในวันอาทิตย์ เป็น
ข้อจ ากัดในการเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ควรจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในวันเวลาที่
นิสิตส่วนใหญ่ว่างจากการ
ท างานและการเรียน 

จัดกิจกรรมในช่วงวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ ที่ไม่มีการเรียนการ
สอน หรือจัดกิจกรรมหลังเวลา
เลิกเรียนของนิสิต  

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จัดโดย
หน่วยงานและ/หรือนิสิต 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จัด
โดยหน่วยงานและ/หรือนิสิต 

ด าเนินการแล้ว 
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต จ านวน 12 
โครงการ 

 
ร้อยละ 100 

มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. บุคลากรยังมีส่วนร่วม
จ ากัดในการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาองค์กร 

ควรจัดให้มีการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้บุคลากรทุกคน มี

1.1 จัดการประชุมบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนา

1.1 ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร 1.1 จ านวนครั้งของการประชุม
บุคลากรทั้งหน่วยงาน 

ด าเนินการแล้ว 
จัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากร 
จ านวน 3 ครั้ง 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

 
ส านักงานเลขานุการ 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาเป็นผู้
ก ากับการ ประชุม สัมมนา
ดังกล่าว 

หน่วยงาน 

2. ขาดผู้บริหารระดับกลาง จัดให้มีและ/หรือพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง 

2.1 มอบหมาย/แต่งต้ัง
ผู้บริหารระดับกลาง 

 2.1 บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ด าเนินการแล้ว 
ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1 น.ส.กษมา เนตรวิเชียร 
กลั่นกรองเรื่องของส านักงาน
เลขานุการ 
2. รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
กลั่นกรองเรื่องของส่วนงานจัด
การศึกษา และศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 
เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตศรี
ราชา 
ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2554 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

 
ส านักงานเลขานุการ 

3. ยังไม่มีแผนและ
แผนปฏิบัติการในการ
บริหารความเสี่ยงทุกระดับ 

จัดให้มีแผนและ
แผนปฏิบัติการในการ
บริหารความเสี่ยงทุก
ระดับ 

3.1 จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

3.1 การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานเสนอผู้บริหาร 

3.1 แผนการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

ด าเนินการแล้ว 
แผนบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

         
องค์ประกอบที่ 8 การเงิน 
1. ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินสนับสนุนน้อย 

ควรเจรจากับ
มหาวิทยาลัยผ่านวิทยา
เขตเพื่อของบประมาณ
แผ่นดินสนับสนุนมากข้ึน 
โดยเฉพาะงบครุภัณฑ์
ส าหรับอาคารวิทยาลัย

1.1 จัดให้มีการเปิดสอน
หลักสูตรภาคปกติ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินบ ารุง
คณะ หรือจัดสรรอัตราก าลังให้ 

1.1 โครงการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรและภารกิจของ
หน่วยงาน 

1.1 จ านวนเงินที่ได้รับการ
จัดสรรหรืออัตราก าลัง ที่ได้รับ
ในช่วงระยะเวลา ปีการศึกษา 
2553 

ด าเนินการแล้ว 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 
325,000 ซึ่งน้อยกว่าปี 2552 
อัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2553 จ านวน 3 

 
ร้อยละ 70 

 
- 

 
คณบดี 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิตศึกษาหลังใหม่ อัตรา 
2. ยังไม่มีการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินเพื่อใช้ใน
การวางแผนทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ 

ควรอบรมบุคลากร
ทางการเงินให้มี
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อ
การวางแผนการเงินอย่าง
เป็นระบบ 

2.1 สนับสนุนให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการเงินและ
บัญชี เข้ารับการอบรม 

2.1 กิจกรรมประชุม/อบรม/
สัมมนา ที่บุคลากรทางการเงิน
และบัญชี เข้าร่วม 

2.1 จ านวนครั้งที่บุคลากร
ทางการเงินและบัญชีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการแล้ว 
มอบหมายให้นักวิชาการเงินและ
บัญชี เข้าร่วมการอบรม จ านวน 
2 ครั้ง 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

 
ส านักงานเลขานุการ 

3. ยังพึ่งการหารายได้จาก
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (MBE) เป็นหลัก   ท า
ให้มีความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน เนื่องจากต้องลงทุน
สร้างอาคารหลังใหม่ 
 

ควรกระจายแหล่งรายได้
โดยเพิ่มหลักสูตรใหม่และ
เพิ่มจ านวนนิสิตใน
หลักสูตร MAB รวมทั้ง
เพิ่มค่าลงทะเบียน เพราะ
โครงการยังมีค่าลงทะเบียน
ถูกมากเมื่อเทียบกับสถาบัน
คู่แข่งในบริเวณ ใกล้เคียง 

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต
หลักสูตร MBE และ MAB เพิ่ม
มากข้ึนในปีการศึกษา 2553 
พร้อมทั้งเพิ่มค่าลงทะเบียน 
และด าเนินการเปิดหลักสูตร
ใหม่ 

3.5 การรับสมัครนิสิตปริญญา
โท MBE และ MAB ในช่วงปี
การศึกษา 2553 เพื่อเริ่มเรียนใน
ปีการศึกษา 2554 
3.6 การจัดเก็บค่าลงทะเบียน
เรียนของนิสิต 
 
 
3.7 การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ในปี
การศึกษา 2554 

3.4 จ านวนนิสิตทั้ง 2 
หลักสูตร ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2553 
 
3.5 ค่าลงทะเบียนเรียน ปี
การศึกษา 2554 เทียบกับปี
การศึกษา 2553 
 
3.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ด าเนินการแล้ว 
ปีการศึกษา 2553 มีนิสิตใหม่ทั้ง
สองหลักสูตรจ านวน 117 คน 
 
ปีการศึกษา 2554 ค่าลงทะเบียน 
17,000 บาท  
ส าหรับปีการศึกษา 2553 
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท 
ปีการศึกษา 2554 คณะฯ จัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเศรษฐสาสตร์ ภาคปกติ 
จ านวนนิสิต 118 คน 

 
ร้อยละ 100 

 
- 

 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

ภาคพิเศษ 
 
 
 
 
 

คณะฯ 

         
         
         
         

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
1. ยังไม่มีระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ผนวกเข้ากับ
การปฏิบัติงาน 

ควรจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ผนวก
เข้า 
กับการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร
ของหน่วยงานใช้ระบบ
สารสนเทศ dotProject เพื่อ
การท างานที่เป็นระบบและ
สามารถผนวกงานประจ าเข้า
กับงานประกันคุณภาพได้ 

1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 

1.1 ระบบสารสนเทศ 
dotProject 

ด าเนินการแล้ว 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
dotProject  ได้ด าเนินการอบรม
การใช้งานให้กับบุคลากรน
เบื้องต้นแล้ว 

 
ร้อยละ 70 

 
 

 
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองค์กร 

2. ยังไม่มีระบบติดตามและ
ประเมินผลการประเมิน
คุณภาพ 

ควรมีระบบติดตามและ
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพ 

2.1 จัดท าแบบฟอร์มส าหรับ
การติดตามข้อมูลเพื่อ
ประกอบการท างานประกัน

2.1 จัดท าแผนงานประกัน
คุณภาพแบบฟอร์มการติดตาม
ข้อมูลการประกันคุณภาพ 

2.1 แผนงานประกันคุณภาพ
และแบบฟอร์มการติดตาม
ข้อมูลการประกันคุณภาพ 

ด าเนินการแล้ว 
จัดท าแผนการประเมินคุณภาพ 
ปฏิทินติดตามข้อมูล และ

 
ร้อยละ 100 

  
คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพ แบบฟอร์มการติดตามข้อมูล 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2553  
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ภาคผนวก 

 ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องค์ประกอบที่ 1              

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   n/a 8   

2 1.1 ข้อ 
3-5 

 จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี ้     n/a 50   

3       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการผลิต
บัณฑิต 

    n/a 14   

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการวิจยั     n/a 10   

5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

    n/a 4   

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    n/a 3   

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     n/a 19   

8    จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี ้     n/a 49   

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการผลิต
บัณฑิต 

    n/a 13   

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการวิจยั     n/a 10   

11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

    n/a 4   

12       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    n/a 3   

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ     n/a 19   

14 1.1 ข้อ 
8 

 จ านวนขอ้คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะทั้งหมด 

ข้อ     0 0   

15    จ านวนขอ้คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะที่น าไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตัิการประจ าป ี

ข้อ     0 0   

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา   4.01 4.46   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

17    จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 

คน     28 27   

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

ข้อ ปีการศึกษา     n/a   

    องค์ประกอบที่ 2              

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

20 2.1  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   2 2 0 

21       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร     0 0   

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

23       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     2 2 0 

24           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     2 2   

25           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

26           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

27           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

28           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

29       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

30 2.1 ข้อ 
3-8 

 จ านวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วชิาชีพ) 
ที่เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   2 2 0 

31       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร     0 0   

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

33        -  ระดับปริญญาโททีเ่ปดิสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     2 2 0 

34           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ

หลักสูตร     2 2   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

แผน ข) 

35           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

36           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

37           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

38           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

39       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

40 2.1 ข้อ 
3-6 

 จ านวนหลกัสูตร (วิชาชีพ) ที่เปิด
สอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

41       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร     0 0   

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

43       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

44           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

45           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

46           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

47           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

48           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

49       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

50    จ านวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วชิาชีพ) 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
สุตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปีการศึกษา   2 2 0 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

53       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     2 2 0 

54           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     2 2   

55           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

56           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

57           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

58           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

59       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

60    จ านวนหลกัสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

61       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร     0 0   

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

63       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

65           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

66           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

67           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

68           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

69       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

70    จ านวนหลกัสูตร (ที่ไม่ใช่วชิาชีพ) 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
สุตร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

71       - ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร     0 0   

72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

73       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

74           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

75           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

76           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

77           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

78           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

79       - ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร     0 0   

80    จ านวนหลกัสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0   

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0   

83       -  ระดับปรญิญาโทที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

84           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน ทั้งแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

85           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0   

86           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
ทั้งแผน ก และแผน ข (มีนิสิต
ลงทะเบยีนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0   

87           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ก  

หลักสูตร     0 0   

88           - ระดับปริญญาโทที่เปิดสอน
เฉพาะแผน ข  

หลักสูตร     0 0   

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0   

90 2.1 ข้อ 
4-5 

 จ านวนหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์ครบ
ทุกตัวบ่งชี ้

หลักสูตร ปีการศึกษา   2 2   

91    จ านวนหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์อยา่ง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ในแต่ละปี 

หลักสูตร     2 2   

92 2.6 ข้อ 
4 

 จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาชีพทุก
ระดับการศึกษาที่มีความรว่มมือใน
การพัฒนาและบรหิารหลักสตูรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง
กับวิชาชีพของหลักสตูร 

หลักสูตร ปีการศึกษา   0 0 0 

93       - ระดับปริญญาตรี       0 0   

94       - ระดับ ป.บัณฑิต       0 0   

95       - ระดับปริญญาโท       0 0   

96       - ระดับปริญญาเอก       0 0   

97 2.1 ข้อ 
8 

 จ านวนนิสิตปัจจบุันทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (รวมนิสิต
ต่างประเทศ) 

คน ปีการศึกษา 0 248 245 0 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     n/a 0 0   

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     n/a 0 0   

100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     n/a 0 0   

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     n/a 0 0   

102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     n/a 0 0   



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

103            - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคปกติ)  

    n/a 0 0   

104            - ระดับปริญญาโท  แผน ข 
(ภาคปกติ) 

    n/a 0 0   

105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     n/a 0 0   

106            - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคพิเศษ)  

    n/a 0 0   

107            - ระดับปริญญาโท แผน ข 
(ภาคพิเศษ)  

    n/a 248 245   

108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     n/a 0 0   

109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     n/a 0 0   

110    จ านวนนิสิตตา่งประเทศปัจจบุัน
ทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     0 0 0   

112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0   

114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0   

116            - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคปกติ)  

    0 0 0   

117            - ระดับปริญญาโท  แผน ข 
(ภาคปกติ) 

    0 0 0   

118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

119            - ระดับปริญญาโท แผน ก 
(ภาคพิเศษ)  

    0 0 0   

120            - ระดับปริญญาโท แผน ข 
(ภาคพิเศษ)  

    0 0 0   

121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0   

122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

123 2.1 ข้อ 
ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES ปีการศึกษา 166.88 178.56 182.42 0 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     0 0 0   

125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0   

127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0   

129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     166.88 178.56 182.42   

130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

    0 0 0   

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0   

132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0   

133 สมศ. 1   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

134  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง
การมีงานท า 

    0 0 0 0 

135    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ได้งานท า 

    0 0 0 0 

136    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

    0 0 0 0 

137    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่มีงานท าประจ าก่อน
เข้าศึกษา 

    0 0 0 0 

138    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดบัผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

    0 0 0 0 

139    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโททั้งหมด (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

    88 126 113 0 

140       - ระดับปริญญาโททีจ่บโดยแผน 
ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    4 2 4   

141       - ระดับปริญญาโททีจ่บโดยแผน 
ข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    84 124 109   

142    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   0 0 0 0 

143    เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

บาท ปีการศึกษา 0 0 0 0 

144 สมศ. 2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ได้รบัการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่งชาต ิ

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   0 0 0 0 

146       -  ผลการประเมินจากความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   0 0 0 0 

147    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   n/a 3.95 4.46 0 

148       -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   n/a 0 0   

149       -  ผลการประเมินจากความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   n/a 3.95 4.46   

150    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกที่ได้รบัการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่งชาต ิ
(แบ่งเป็น 2 กรณี) 

คน   n/a 0 0   

151       -  ผลการประเมินโดย Exit 
Exam ในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จบ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน   n/a 0 0   

152       -  ผลการประเมินจากความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   n/a 0 0   

153 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริง
และลาศึกษาต่อ (รวมอาจารยช์าว

คน ปีการศึกษา 13 18 16.5 0 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ต่างประเทศ) 

154    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา
ต่อ 

    2 0 1   

155    จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรหีรือ
เทียบเท่า 

    0 0 0   

156    จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

    7 9 10.5   

157    จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

    6 9 6   

158    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา 0 46.15 50.00   

159 2.3 
และ สม
ศ. 14 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งอาจารย ์

คน ปีการศึกษา 2.5 5 6.5 0 

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตร ี

    0 0 0   

161       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

    0 0 5.5   

162       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

    2.5 5 1   

163    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คน ปีการศึกษา 0 0 1 0 

164       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
ตร ี

    0 0 0   

165       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
โท 

    0 0 0   

166       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา

    0 0 1   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

เอก 

167    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 6 8 7 0 

168       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี

    0 0 0   

169       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท 

    3 4 4   

170       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก 

    3 4 3   

171    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 1 0 1 0 

172       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี

    0 0 0   

173       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 

    0 0 0   

174       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

    1 0 1   

175    ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่
ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา n/a 53.85 44.44   

176    ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่
ด ารงต าแหน่ง รศ. และ ศ. ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

ร้อยละ ปีการศึกษา n/a 53.85 44.44   

177    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา n/a n/a n/a   

178    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่ลาศึกษาต่อ 

    n/a n/a n/a   

179    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

    n/a n/a n/a   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
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KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

180    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า 

    n/a n/a n/a   

181    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่า 

    n/a n/a n/a   

182    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย ์

    n/a n/a n/a   

183    จ านวนอาจารย์ประจ าชาว
ต่างประเทศ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

    n/a n/a n/a   

184    จ านวนอาจารย์ประจ า
ต่างประเทศ ที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

    n/a n/a n/a   

185    จ านวนอาจารย์ประจ า
ต่างประเทศ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

    n/a n/a n/a   

186 สมศ. 
14 

 ผลรวมค่าน้ าหนักระดับคุณภาพ
อาจารย ์ 

คะแนน ปีการศึกษา 70 88 76   

187 สมศ. 3  จ านวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
(สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่
(ปริญญาโท) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2 4 4 0 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาต ิ     2 4 4   

189        - การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

    0 0 0   

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่
ในฐานข้อมูล TCI 

    0 0 0   

191        - วารสารวิชาการระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 

    0 0 0   

192        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานขอ้มูล ISI 

    0 0 0   

193        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

    0 0 0   

194 สมศ. 3  จ านวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่
เผยแพร ่(ปริญญาโท)   

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 2 7 0 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

195        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

    0 2 7   

196        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับชาต ิ

    0 0 0   

197        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

    0 0 0   

198        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับภูมภิาค
อาเซียน 

    0 0 0   

199        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาติ 
(ทั้งในและนอกประเทศ) 

    0 0 0   

200 สมศ. 4  จ านวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่
(ปริญญาเอก)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาต ิ     0 0 0   

202       - การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

    0 0 0   

203       - วารสารวิชาการระดับชาต ิ     0 0 0   

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

    0 0 0   

205        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
อื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานขอ้มูล ISI 

    0 0 0   

206        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

    0 0 0   

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 7   

208    จ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

คน     16 13   
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คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

209    จ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชพี 

      10 11 0 

210         -  ในประเทศ       9 11   

211         -  ต่างประเทศ       1 0   

212    งบประมาณส าหรับพัฒนา
อาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ 

บาท               
217,486.70  

         218,450.35    

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 7   

214 2.5 ข้อ 
1 

       - จ านวนคอมพวิเตอร์ที่
จัดบริการให้นิสิต  

เครื่อง     n/a 0   

215          - จ านวน Notebook และ 
Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตที่มี
การลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบัน 

เครื่อง     n/a 511   

216 2.5 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมกีารฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   n/a 3.82   

217    ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สาย 

      n/a 3.60   

218    ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

      n/a 3.63   
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219    ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภยัของอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟูา 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

      n/a 3.69   

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 7   

221 2.6 ข้อ 
2 

 จ านวนหลกัสูตรที่มีรายละเอยีด
ของรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร     2 2   

222 2.6 ข้อ 
3 

 จ านวนหลกัสูตรที่มีรายวิชา
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

      2 2   

223 2.6 ข้อ 
4 

 จ านวนหลกัสูตรที่มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรอื
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

      2 2   

224 2.6 ข้อ 
5 

 จ านวนผลงานวจิัย และหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนของ
คณาจารย ์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา   0 0   

225    จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้
มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

      0 0   

226 2.6 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกรายวิชาในแต่
ละหลักสูตรแยกตามระดับปริญญา 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.28 4.35 #DIV/0! 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     0.00 0.00   

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)       0.00 0.00   

229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)       0.00 0.00   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)       0.00 0.00   

231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)       0.00 0.00   

232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)       4.28 4.35   

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)       0.00 0.00   

234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)       0.00 0.00   

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

236 2.8  ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 4   

237 2.8 ข้อ 
3 

 จ านวนโครงการหรอืกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ     n/a 7.00   

238 2.8 ข้อ 
4 

 จ านวนตวับ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบ่งชี ้     n/a 13.00   

239    จ านวนตวับ่งชี้ด้านการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
บรรลุเปูาหมาย 

      n/a 13.00   

240 2.8 ข้อ 
5 

จ านวนนิสิตที่ได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาต ิ

คน     n/a 0.00   

241    จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกบันิสิตที่
ได้รับการยกยอ่งชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ

กิจกรรม     n/a 0.00   

    องค์ประกอบที่ 3              

242 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ     n/a 7   

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

 จ านวนกิจกรรมการให้ค าปรึกษา
และการจัดบรกิาร 

กิจกรรม ปีการศึกษา   0 8 0 

244     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

      n/a 2   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

245       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

      n/a 0   

246       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

      n/a 5   

247       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

      n/a 0   

248       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 

      n/a 1   

249 3.1 ข้อ 
6 

 ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   #DIV/0! 3.90 #DIV/0! 

250         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

    n/a 3.66   

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

    n/a 3.54   

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

    n/a 4.50   

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

    n/a 0   

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 

    n/a 0   

255 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ     n/a 6   

256 3.2 ข้อ 
3 

 จ านวนกิจกรรมนิสิตที่มีการน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ 
แยกตามประเภทกจิกรรม 

กิจกรรม ปีการศึกษา   0 4 0 

257       - จ านวนกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

      n/a 2   

258       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

      n/a 0   

259       - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

      n/a 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

260       - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

      n/a 2   

261       -  จ านวนกจิกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      n/a 0   

262    ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนิสิต  

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   #DIV/0! 2.54 #DIV/0! 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

    n/a 4.27   

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬา
และการส่งเสริมสุขภาพ 

      n/a 4.28   

265         -  ผลการประเมินกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

      n/a 0   

266         -  ผลการประเมินกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

      n/a 4.16   

267         -  ผลการประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

      n/a 0   

268 3.3  ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ     n/a n/a   

    องค์ประกอบที่ 4              

269 4.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
เป็นนักวิจยัทั้งหมด 

คน ปีการศึกษา   0 0   

270    จ านวนนกัวิจยัที่ลาศึกษาต่อ       n/a 0   

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 7   

272 4.1 ข้อ 
3 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ าที่ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพดา้นงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คน ปีการศึกษา   n/a 8   

273    จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ าที่ได้รบัความรูด้้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

      n/a 6   

274 4.1 ข้อ 
4 และ 
4.3 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

บาท ปีงบประมาณ 0.00 1,791,410.00 10,643,900.00 0.00 

275      - จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภายในมหาวิทยาลยั 

  0.00 415,000.00 473,900.00 0.00 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุน
ส่วนตัว 

  0.00 415,000.00 238,900.00   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

277          * จากสถาบันวิจยัและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  0.00 0.00 235,000.00   

278        - จ านวนเงินสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

  0.00 1,376,410.00 10,170,000.00   

279    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุน
วิจัยทั้งภายในและ/หรือภายนอก 
(ไม่นับซ้ า) 

คน ปีการศึกษา 0 12 7   

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

281 4.2  จ านวนของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

n/a 8 7   

282 4.2 ข้อ 
1 

 จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการ
ประชุมวชิาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชื่อเร่ือง n/a 4 5   

283 4.2 ข้อ 
4 

 จ านวนของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อเร่ือง   n/a 8 2   

284 4.2 ข้อ 
6 

 จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบยีน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเร่ือง   n/a 0 0   

285    จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่างขอยื่นจด
ทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

    n/a 0 0   

286    จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่จดทะเบียนพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ 

    n/a 0 0   

287 สมศ. 5  จ านวนรวมของบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 4 5 0 

288        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ

  0 4 5   

289        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรก่ารประชุมวชิาการระดบั
นานาชาต ิ

  0 0 0   

290        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวชิาการระดบัชาติ
ในฐานข้อมูล TCI 

  0 0 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

291        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารวชิาการระดบัชาติที ่
สกอ. รับรอง 

  0 0 0   

292        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรว่ารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ สกอ. รบัรอง (ไม่รวม 
ISI) 

  0 0 0   

293        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์
เผยแพรว่ารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานข้อมูล ISI 

  0 0 0   

294 สมศ. 5  จ านวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร ่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 2 7 0 

295         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

  0 2 7   

296         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาต ิ

  0 0 0   

297         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

    0 0 0   

298         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

    0 0 0   

299         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) หรือการ
จัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาต ิ(ทั้งในและนอกประเทศ) 

    0 0 0   

300 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 8 2 0 

301         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้   n/a 5 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

302         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

    n/a 1 0   

303         - จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

    n/a 1 2   

304         - จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย ์

    n/a 1 0   

305 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ภายนอก
สถาบัน  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  n/a n/a 0   

307         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

    n/a n/a 0   

308         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ 

    n/a n/a 0   

309         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย ์

    n/a n/a 0   

310 สมศ. 7  จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

n/a n/a 0   

311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

  n/a n/a 0   

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่
บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาต ิ

  n/a n/a 0   

313         - ต าราหรือหนังสือที่มกีารตรวจ
อ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    n/a n/a 0   

314         - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

    n/a n/a 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

315    จ านวนบทความวจิัยที่ได้รับ
อ้างอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล 

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

n/a 4 3   

316    จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงาน
วิชาการ 

คน ปีการศึกษา n/a 12 7   

317         - ในประเทศ     n/a 12 7   

318         - ต่างประเทศ     n/a 0 0   

    องค์ประกอบที่ 5              

319 5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

320 5.1  จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ
ทั้งหมด 

โครงการ   0 0 4   

321 5.1 ข้อ 
2 

      -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กบัการเรยีนการสอน 

    0 0 1   

322 5.1 ข้อ 
3 

      -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กบัการวิจยั 

    0 0 0   

323 5.1 ข้อ 
4 

      -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กบัการเรยีนการสอน
และการวิจัย 

    0 0 2   

324         -  จ านวนโครงการทางวิชาการ
ที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรบัปรุง
รายวิชา 

    0 0 0   

325         -  จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กบัการขยายผลสู่การ
เปิดรายวชิาใหม่ 

    0 0 0   

326         - จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการที่ใช้กบัการขยายผลที่ใช้กบั
การต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา 

    0 0 0   

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

328 5.2 ข้อ 
1 

 โครงการบริการวิชาการที่มีการ
ส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการ ปีการศึกษา   5 4   

329 5.2 ข้อ 
2 

 โครงการบริการวิชาการที่มีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชพี 

โครงการ ปีการศึกษา   n/a 1   
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330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.41 4.18   

331    จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานพินธ์
ภายนอกมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

คน ปีการศึกษา   n/a 4   

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

ข้อ ปีการศึกษา     5   

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  

ข้อ ปีการศึกษา     n/a   

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 

ข้อ ปีการศึกษา     n/a   

    องค์ประกอบที่ 6              

335 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 6   

336 6.1  จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา 14 15 12   

337 6.1 ข้อ 
2 

 จ านวนโครงการที่มกีารบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา 0 1 7   

338         -  บูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน 

    0 1 0   

339         -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรม
นิสิต 

    0 0 7   

340         -  บูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

    0 0 0   

341 6.1 ข้อ 
6 

 จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีการเผยแพร ่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0   

342         -  ระดับชาติ     0 0 0   

343         -  ระดับภูมิภาค     0 0 0   

344         -  ระดับนานาชาต ิ     0 0 0   
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345 6.1 ข้อ 
6 

 จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการอ้างอิง
เป็นที่ยอมรับ 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0   

346         -  ระดับชาติ     0 0 0   

347         -  ระดับภูมิภาค     0 0 0   

348         -  ระดับนานาชาต ิ     0 0 0   

349 สมศ. 
10 

 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ข้อ ปีการศึกษา     4   

350 สมศ. 
11 

 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา     5   

    องค์ประกอบที่ 7             

351 7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 7   

352         -  จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งคณะ 

ครั้ง     n/a 3   

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

355 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา   n/a 5   

356 7.4 ข้อ 
2 

      -  จ านวนความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

เร่ือง     n/a 1   

357         -  จ านวนความเส่ียงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      n/a 1   

358         -  จ านวนความเส่ียงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      n/a 0   

359         -  จ านวนความเส่ียงด้านการ
ปฏิบตัิงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      n/a 1   

360         -  จ านวนความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      n/a 0   
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361         -  จ านวนความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 
ตามบริบทของคณะ ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      n/a 0   

362 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าคณะแต่งตั้ง 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา     3.88   

    องค์ประกอบที่ 8             

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ   n/a 7   

364    รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท       30,650,526.29   53,280,754.98  0 

365         -  เงินงบประมาณ             1,065,860.02           325,000.00    

366         -  เงินรายได้           29,584,666.27     52,955,754.98    

367    รายรับจากการบริการวิชาการ
และวิชาชพี 

                
385,714.00  

         325,000.00    

368    งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 

          21,595,484.12     17,232,882.21    

369    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหนว่ยงาน 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน  

          21,595,484.12     17,232,882.21    

370    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหนว่ยงาน 
รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน ไม่รวมค่าเส่ือมราคา 

          21,005,887.76     40,066,710.74    

371    เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ         9,644,638.53    13,214,044.24    

372    สินทรัพย์ถาวร              1,190,931.87     22,095,348.40    

    องค์ประกอบที่ 9              

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา   n/a 9   

374 9.1 ข้อ 
3 

 จ านวนตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา   n/a n/a   

375 9.1 ข้อ 
5 

 จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา   n/a 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

376    จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ 

ตัวบ่งชี ้     n/a 0   

377    จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ ที่มีผลการด าเนินงาน
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า 

ตัวบ่งชี ้     n/a 0   

378 9.1 ข้อ 
9 

 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา   n/a 0   

379 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา     4.70   

380 ก.พ.ร. 
4.1.3 

 จ านวนนิสิตที่เข้าสอบ
ภาษาตา่งประเทศทั้งหมด (เฉพาะ
คณะมนุษยศาสตร์) 

คน ปีการศึกษา   n/a 0   

381       -  ภาษาเกาหลีใต้   n/a 0   

382         -  ภาษาเขมร       n/a 0   

383         -  ภาษาจีนกลาง       n/a 0   

384         -  ภาษาญี่ปุุน       n/a 0   

385         -  ภาษาทมิฬ       n/a 0   

386         -  ภาษาไทย       n/a 0   

387         -  ภาษาพมา่       n/a 0   

388         -  ภาษาฟิลิปโิน       n/a 0   

389         -  ภาษามลาย ู       n/a 0   

390         -  ภาษามาเลย ์       n/a 0   

391         -  ภาษาลาว       n/a 0   

392         -  ภาษาเวยีดนาม       n/a 0   

393         -  ภาษาอังกฤษ       n/a 0   

394         -  ภาษาอินโดนีเซีย       n/a 0   

395         -  ภาษาตามกฎหมายที่ใช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ 

      n/a 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

396    จ านวนนิสิตที่สอบผา่นเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศที่ก าหนดทั้งหมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์) 

คน ปีการศึกษา   n/a 0   

397         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษา
เกาหลีใต้ที่ก าหนด 

      n/a 0   

398         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาเขมร
ที่ก าหนด 

      n/a 0   

399         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาจีน
กลางที่ก าหนด 

      n/a 0   

400         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาญี่ปุุน
ที่ก าหนด 

      n/a 0   

401         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาทมิฬ
ที่ก าหนด 

      n/a 0   

402         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาไทยที่
ก าหนด 

      n/a 0   

403         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาพม่า
ที่ก าหนด 

      n/a 0   

404         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาฟิลิปิ
โนที่ก าหนด 

      n/a 0   

405         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษามลายู
ที่ก าหนด 

      n/a 0   

406         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด 

      n/a 0   

407         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาลาวที่
ก าหนด 

      n/a 0   

408         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษา
เวียดนามที่ก าหนด 

      n/a 0   

409         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ 
ภาษาอังกฤษทีก่ าหนด 

      n/a 0   

410         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด 

      n/a 0   

411         -  สอบผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ  

      n/a 0   
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2553 (ป. 1) 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. (23 ตัวบ่งช้ี) 
  

0.000 4.70 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งช้ี) 
  

0.000 4.70 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี 
      

0.000 5.000 0.000 1.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ n/a 8 0 7 7 n/a 5.000 0.000 /   - - 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งช้ี 
   

0.000 4.625 0.000 8.00 0.00 0.00 0.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ n/a 5 0 5 6 n/a 4.000 0.000 /   - - 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

n/a n/a 6 36.364 0 0 35 37 n/a 3.030 0.000     - - 

n/a 16.5 0 

ผลต่าง
ค่าร้อย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

n/a 13.636 0.000 10 12 n/a 5.000 0.000 /   - - 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

n/a n/a 8 48.485 0 0 45 50 n/a 5.000 0.000 /   - - 

n/a 16.5 0 

ผลต่าง
ค่าร้อย

ละ
(เง่ือนไข 

2) 

n/a 4.045 0.000 12 13 n/a 3.371 0.000     - - 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ n/a 7 0 6 7 n/a 5.000 0.000 /   - - 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ n/a 7 0 6 7 n/a 5.000 0.000 /   - - 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ n/a 7 0 6 7 n/a 5.000 0.000 /   - - 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ n/a 5 0 5 5 n/a 4.000 0.000 /   - - 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ n/a 4 0 4 4 n/a 4.000 0.000 /   - - 

 

              

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
   

0.000 5.000 0.000 2.00 0.00 0.00 0.00 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ n/a 7 0 6 7 0.000 5.000 0.000 /   - - 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ n/a 6 0 5 6 0.000 5.000 0.000 /   - - 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งช้ี       0.000 4.667 0.000 3.00 0.00 0.00 0.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ n/a 7 0 6 7 0.000 5.000 0.000 /   - - 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ n/a 5 0 5 5 0.000 4.000 0.000 /   - - 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน n/a n/a 10,643,900.00 645,084.85 0.00 0 100,000.00 100,000.00 n/a 5.000 0.000 /   - - 

n/a 16.50 0.00 

   
 

 
 

 
 

          

   
 

 
 

 
 

           

  
 

 
 

 
 

          
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งช้ี       0.000 5.000 0.000 2.00 0.00 0.00 0.00 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ n/a 5 0 4 5 0.000 5.000 0.000 /   - - 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ n/a 5 0 4 5 0.000 5.000 0.000 /   - - 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี       0.000 5.000 0.000 1.00 0.00 0.00 0.00 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ n/a 6 0 5 5 0.000 5.000 0.000 /   - - 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ       0.000 4.750 0.000 4.00 0.00 0.00 0.00 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ n/a 7 0 6 7 0.000 5.000 0.000 /   - - 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ n/a 5 0 4 5 0.000 5.000 0.000 /   - - 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ข้อ n/a 5 0 4 5 0.000 5.000 0.000 /   - - 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ n/a 5 0 5 5 0.000 4.000 0.000 /   - - 

               
 

              

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       0.000 5.000 0.000 1.00 0.00 0.00 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ n/a 7 0     0.000 5.000 0.000 /   - - 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.000 5.000 0.000 1.00 0.00 0.00 0.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ n/a 9 0 8 9 0.000 5.000 0.000 /   - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ สมศ. ประจ าปีการศึกษา 2553 (ป. 1) 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. (15 ตัวบ่งช้ี) 0.28 1.55 3.06 0.00 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (สมศ.)1 ตัวบ่งช้ี 
 

0.00 4.01 4.46 0.00 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ค่าเฉลี่ย   0   4.01   4.46   0 0.00 4.01 4.46 0.00 

        

17 (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 n/a 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สมศ.) 5 ตัวบ่งช้ี 
 

0.06 2.03 2.85 0.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 0 0 0 
2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการ
ประเมิน

โดย 
Exit 

Exam 

  0.000   0.000   0.000   0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

        

ผลการ
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

  0.00   3.95   4.46   0.00 0.00 3.95 4.46 0.00 

        

3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ ร้อยละ 0.25 0.284 0.75 0.595 1.38 1.217 0.00 0 0.06 0.12 0.24 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

(สมศ.) การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 88 126 113 0 

  ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 2.00 0.25 4.00 0.50 4.00 0.50 0.00 0.00         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ.รับรอง จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สกอ.รับรอง (ไม่รวม 
ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับสถาบันหรือจังหวัด จ านวน 0.00 0.00 2.00 0.25 7.00 0.88 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซียน จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

 

              

4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ ร้อยละ 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

(สมศ.) การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0 0 0 0 

  ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ.รับรอง จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สกอ.รับรอง (ไม่รวม 
ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 
 
 
 

สัดส่วน 65 5.000 88 4.889 76 4.606 0 0 4.17 4.07 3.84 0.00 

13 18 16.5 0 

   
 

 
 

 
 

 
 

     

   
 

 
 

 
 

 
 

      

  
 

 
 

 
 

 
 

     
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สมศ.) 3 ตัวบ่งช้ี 

 
0.00 2.01 1.77 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0.00 0 0.75 4.17 1.50 9.09 0.00 0 0.00 1.04 2.27 0.00 

0.00 18.00 16.50 0.00 

  ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 0.00 0.00 4.00 0.50 5.00 0.63 0.00 0.00         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูลTCI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติที่สกอ.รับรอง จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สกอ.รับรอง (ไม่รวม 
ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับสถาบันหรือจังหวัด จ านวน 0.00 0.00 2.00 0.25 7.00 0.88 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซียน จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  จัดนิทรรศการระดับนานาชาติ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0.00 0 8.00 44.44 2.00 12.12 0.00 0 0.00 5.00 3.03 0.00 

0.00 18.00 16.50 0.00 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

13.00 0.00 16.50 0.00 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน n/a 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน n/a 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  ต าราหรือหนังสือที่ตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน n/a 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ จ านวน n/a 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

 

              

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สมศ.) 4 ตัวบ่งช้ี 
 

0.00 2.50 5.00 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

ร้อยละ 0.00 0 5.00 83.333 3.00 75 0.00 0 0.00 5.00 5.00 0.00 

0 6 4 0 

   - ใช้พฒันาการเรียนการสอน  จ านวน 0.00 3.00 1.00 0.00     
  

  

  - ใช้พัฒนาการวิจัย จ านวน 0.00 1.00 0.00 0.00     
  

  

  - ใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

จ านวน 0.00 1.00 2.00 0.00     

  

  

  - ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา  จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00     
  

  

  - ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00     
  

  

  - ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา  จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00     
  

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 0 5 0 0.00 0.00 5.00 0.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ข้อ 0 0 n/a 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ข้อ 0 0 n/a 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 1 ตัวบ่งช้ี 
 

0.00 0.00 4.50 0.00 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

  คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 0 0 4 0 0.00 0.00 4.00 0.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 0 0 5 0 0.00 0.00 5.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (สมศ.) 1 ตัวบ่งช้ี 
 

0.00 0.00 3.88 0.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ค่า
คะแนน 

0 0 3.88 0 0.00 0.00 3.88 0.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สมศ.) 1 ตัวบ่งช้ี 
 

0.00 0.00 4.70 0.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

ค่า
คะแนน 

0 0 4.7 0 0.00 0.00 4.70 0.00 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2553  

 

 

178 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 ค าสั่งแต่งต้ังต่างๆ 
 

 

 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

179 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

180 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

181 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

182 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

183 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 

 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

184 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

185 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

186 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

187 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

188 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

189 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 

 



    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าป ี2553  

 

 

190 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 


