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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโท เป็นคร้ังแรกเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.2546 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ
การเกษตร (ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และ
ฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของ ประเทศ รับนิสิตเข้าศึกษาเป็น
รุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2546 

ต่อมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติ
ให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน ( College of Graduate 
Studies) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2547 เป็น
หน่วยงานหนึ่งของวิทยาเขตศรีราชา มีสถานภาพ
เทียบเท่าคณะ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในสาขาวิชาที่ได้ด าเนินการเปิดสอนไป
แล้ว และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง บัณฑิตศึกษาสถาน
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา เม่ือวันที่ 24 กันยายน 
พ.ศ.2550 ในปี พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ
ให้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  ศรีราชา ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อม
ทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และรับนิสิตปริญญา
ตร ีเข้าศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นรุ่นแรก ในภาคต้น                      
ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
เป็นองค์กรชั้นน าทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 

และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน 
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1) ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
2) วิจัยและพัฒนาเพื่อขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและเชิงประยุกต์ 
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
4) บริหารจัดการองค์กรเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
5) ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 

1) จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2) เป็นแหล่งวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน 

3) บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลักด้วยการพึ่งพาตนเอง 
4) สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตส านึกให้นิสิต บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึง

ความส าคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และจารีตประเพณีที่ดีงาม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยน 

5) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 
 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ใช้เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ เดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
(kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 

 
  
 
 
 

ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี 
(Integrity)  (Determination)  (Knowledge Creation)  Unity 

 

ส านึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 

สามัคคี Unity หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

 

 พันธกิจ 

 วัตถุประสงค์ 

 เอกลักษณ์ 

 อัตลักษณ์ 
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นโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 4 ปี (ตุลาคม 2554 –กันยายน 2558) จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

1. การศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการ

ของภาครัฐ ภาคธุรกิจในภูมิภาคตะวันออก และปรับปรุงแผนการผลิตบัณฑิตในภาพรวมให้มีประสิทธิผลมากข้ึน มุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้
มีความรู้คู่คุณธรรมในระดับสากล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
2. การวิจัย 

  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และที่เก่ียวข้อง โดยขยายฐานความรู้เดิมและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจในภูมิภาค พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในระดับสากล 
 

3. การบริการวิชาการ 
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 

และคุณภาพชีวิตของชุมชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค พัฒนาคณะให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
เรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการที่สามารถน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน การวิจัย และเพื่อ
การหารายได้ของคณะให้พึ่งพาตนเองได้ 

 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนการสืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างจิตส านึก บุคลากรและ
ชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ไทย และส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
5. การบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบการบริหารงานแบบเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารคณะ 
สนับสนุนการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

ผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะท างานจัดท าร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน ส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2554 
 
 
 
 

 นโยบาย 
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 โครงสร้างองค์กร 
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 รายรับจริง - รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ จ านวน ร้อยละ 

1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 24,164,066.90 87.16 

2. เงินรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 1,460,959.55 5.27 

3. รายได้อื่น 2,097,777.76 7.57 

รวมรายรับจริง 27,722,804.21 100.00 

 
 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย จ านวน ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 3,716,657.78 16.32 

2. งบด าเนินงาน 11,156,369.68 49.00 

3. งบลงทุน 2,360,837.00 10.37 

4. งบอุดหนุน 3,256,874.93 14.30 

5. งบรายจ่ายอื่น 2,279,571.40 10.01 

รวมรายจ่ายจริง 22,770,310.79 100.00 

 

 งบประมาณ 
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 รายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท 
 รายรับจริง   รายจ่ายจริง  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 412,400.00 1.47 412,181.00 1.78 

งบประมาณเงินรายได ้ 27,722,804.21 98.53 22,770,310.79 98.22 

รวม 28,135,204.21 100.00 23,182,491.79 100.00 
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 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 

ปี 
สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
เงินรายได ้

รวม พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
เงินรายได ้

รวม 

2555 10 - 8 4 22 5 11 16 
2556 10 0.5 10 5 25.5 6 10 16 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 

  
 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับ ระยะเวลาการท างาน วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ตรี โท เอก รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
1 9 เดือน ข้ึนไป - 16 9 25 17 1 6 1 25 
2 6-9 เดือน - - 1 1 - - 1 - 1 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ - 1 - 1 1 - - - 1 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 16 9.5 25.5 17 1 6.5 1 25.5 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิ จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

  
 
 

 

 บุคลากร 
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 จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตทุกหลักสูตรรวมกัน 667 คน แยกตามระดับการศึกษา 

หลักสูตร 
จ านวนนิสิต (คน) 

ตรี โท เอก รวม ร้อยละ 
แผน ก แผน ข 

(ภาคปกติ)       
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 467 - - - 467 66.43 

(ภาคพิเศษ)       
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) - 68 135 - 203 28.88 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) - 6 27 - 33 4.69 

รวมทุกหลักสูตร 467 74 162 - 703 100.00 

 

 จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตใหม่ทุกหลักสูตรรวมกัน 329 คน แยกตามระดับการศึกษา  

หลักสูตร 
จ านวนนิสิต (คน) 

ตรี โท เอก รวม ร้อยละ 
(ภาคปกติ)      

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 237 - - 237 72.04 
(ภาคพิเศษ)      

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) - 79 - 79 24.01 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) - 13 - 13 3.95 

รวมทุกหลักสูตร 237 92 - 329 100.00 

 
 
 
 

 การจัดการศึกษา 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมกัน 33 คน  
  แยกตามระดับการศึกษา 

หลักสูตร 
จ านวนนิสิต (คน) 

ตรี โท เอก รวม ร้อยละ 
(ภาคปกติ)      

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - - - - - 
(ภาคพิเศษ)      

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) - 31 - 31 93.94 
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) - 2 - 2 6.06 

รวมทุกหลักสูตร - 33* - 33 100.00 
หมายเหตุ * จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

KASETSART UNIVERSITY 
SELF ASSESSMENT REPORT 2013 | FACULTY OF ECONOMICS AT SRIRACHA 

 

 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการด าเนินงาน  
ในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต  วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี    
โครงการพี่สอนน้องส าหรับการสอบ ครั้งที่ 1 28 ก.ค. 56 ศูนย์เรียนรวม 3 อาคาร 17 สโมสรนิสิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์   16 ก.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มก.บางเขน 
อ.มนต์ชัย ลีลาถวรสุข 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

7 ม.ค. 57 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อ.
บ้านบึง จ.ชลบุร ี

อ.เอกภัทร ลักษณะค า 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การจัดการปัญหาขยะ
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง” 

30 ม.ค. 57 เทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การบริหารจัดการด้าน
การขนส่งของท่าเรือแหลมฉบัง” 

6 ก.พ. 57 ท่าเรือแหลมฉบัง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

อ.วรานันต์ ตันติเวทย์ 

โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2 เม.ย. 57 มก.วิทยาเขตศรีราชา สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

4 พ.ค. 57 คณะเศรษฐศาสตร์  
มก.บางเขน 

สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ระดับปริญญาโท    
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เร่ือง “ธุรกิจการเกษตร
ระหว่าง (International Agibusiness)” 

14 ก.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษา  
ปี 2555 

5 – 6 ต.ค. 56 ไร่องุ่น Village Farm 
สวนลุงไกร วังน้ าเขียวฟาร์ม 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

ร่วมกับ นิสิตปริญญาโท 
สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 7 

โครงการจัดพ ิมพ์และการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

15 ธ.ค. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระหลัก (Thesis/Is Camp) ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2556 

ต.ค. 56-ม.ค. 57  คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 57 
และ  

2 มี.ค. 57 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

    
    

 การพัฒนานิสิต 

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานิสิต 
ท่ีมุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
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  ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต  วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษา  
ปี 2556 

12 ม.ค. 57 มินิมูร่าฟาร์ม อ.บ้านโพธิ 
ฟาร์มกุ้งคลองยี่สิบ 
โรงแปรรูปแช่แข็ง  

บรรจุหีบห่อ “กุ้งอนันตกิจ” 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

ร่วม นิสิตปริญญาโท 
สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 8 

โครงการมัชฌิมนิเทศ 20 เม.ย. 57 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ความเชื่อมโยงการก าหนดหัวข้อ
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์” 

30 พ.ค. 57 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เรื่อง “การจัดการปัญหาขยะของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง” ในรายวิชา 01101261(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ) วันท่ี 30 มกราคม 2557 ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เรื่อง “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ในรายวิชา 01106421 
(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ) วันท่ี 7 มกราคม 2557 ณ มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เรื่อง “การบริหาร
จัดการด้านการขนส่งของท่าเรือแหลมฉบัง”                     
ในรายวิชา 01101232 (เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น ) 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

โครงการ ศึกษาดูงานด้านธุรกิจการเกษตร นอก
สถานท่ี ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร 
วันท่ี 5 - 6 ตุลาคม 2556 ณ ไร่องุ่น Village Farm 
การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกร  และการ
ปลูกเห็ดหอมและกระบวนการแปรรูป ณ วังน้ า
เขียวฟาร์ม 
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 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต  วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวันแรกพบน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556 4 มิ.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

นิสิตปริญญาตรี 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ระดับ
ปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2556 

8 มิ.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

นิสิตปริญญาตรี 

กิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์ ระหว่าง สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และสาขาธุรกิจการเกษตร 

ส.ค. – ก.ย. 56 สนามฟุตบอล 
ศรีราชา อารีน่า 

นิสิตปริญญาโท 

กิจกรรมกีฬา “พี่น้องสานสัมพันธ์” 25 ม.ค. 57 สนามวอลเล่ย์บอล นิสิตปริญญาตรี 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ระดับ
ปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2557 

2 มี.ค. 57 ภายในวิทยาเขตศรีราชา นิสิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาปี 2555 

 
 
   
    

 
 
 
 
   
 
 
           

   
 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันแรกพบน้องใหม่  ปีการศึกษา 2556 วันท่ี 4 
มิถุนายน 2556 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556  

กิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์  ระหว่าง สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ระดับปริญญาโท 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการนักเศรษฐศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม 21 มิ.ย. 56 ป่าชายเลน 
ชุมชนบ้านแหลมฉบัง 

สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่ 8 มิ.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 “ร้อยบุปผาเป็นมาลา  
กราบวันทาบูชาครู” 

4 ก.ค. 56 อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา 

กิจกรรมแสดงความยินดีรุ่นพี่ปริญญโทส าเร็จการศึกษา 20 ก.ค. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา สโมสรนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

พิธีอ าลาคณาจารย์ โครงการฉลองปริญญามหาบัณฑิต ปี 2556 24 ส.ค. 56 คณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง พ.ย. 56 – ม.ค. 57 อาคารเรือนไม้ คณะกรรมการโครงการครัว
เศรษฐศาสตร์พอเพียง 
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 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมนิสิต วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญา ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ระดับ
ปริญญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2556 

8 มิ.ย. 56 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

นิสิตปริญญาตรี 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญา ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

2 มี.ค. 57 อาคารศรีธรรมเกษตร นิสิตปริญญาโท 
ที่เข้าศึกษาปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 

KASETSART UNIVERSITY 
SELF ASSESSMENT REPORT 2013 | FACULTY OF ECONOMICS AT SRIRACHA 

 
 
 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีกระบวนการ
ในการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ท าวิจัยที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ มี ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมการท าวิจัย การหา
แหล่งทุน และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก จากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการสนับสนุนทุนวิจัยตามศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองตัวชี้วัดด้าน
การวิจัยของคณะเป็นส าคัญ การด าเนินการตามมาตรการเชิงรุกต่าง ๆ ก่อให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศ
และแรงจูงใจในการท าวิจัยของคณาจารย์เป็นอย่างมากส่งผลให้ทางคณะมีผลสัมฤทธิ์ ด้านงานวิจัยเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน  
  ปีงบประมาณ 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการด าเนินงานด้านการวิจัย ดังนี้ 
  
  
 

ทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการวิจัย จ านวนเงิน (บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 882,253.00 
- ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 540,000.00 
- ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 342,253.00 

ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 7,025,000.00 
- กรมการข้าว 1 1,000,000.00 
- ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 6,000,000.00 
- บริษัท อัยรญา ปิโตรเลียม จ ากัด 1 25,000.00 

รวมทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 7,907,253 

 
 

 ภารกิจด้านงานวิจัย 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 

การพัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบและกลไกการผลิตงานวิจัย 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 จ านวนโครงการและเงินวิจัยที่ได้รับจากทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 
1 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีต่อ

การค้าระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศจีน 
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. อ.มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข 

(หัวหน้าโครงการ) 
รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 

(ที่ปรึกษาโครงการ) 

127,500 

2 ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข ทุนอุดหนุนวิจัย มก. อ.อังศุธร เถื่อนนาด ี
(หัวหน้าโครงการ) 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ ์
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

127,500 

3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. อ.วรานันต์ ตันติเวทย ์
(หัวหน้าโครงการ) 

รศ.โสมสกาว เพชรานนท ์
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

150,000 

4 ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ต่อ
เศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. อ.จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร 
(หัวหน้าโครงการ) 

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

135,000 

5 การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
วิทยาเขตศรีราชา 

อ.วรยศ ละม้ายศร ี
(หัวหน้าโครงการ) 

อ.อังศุธร เถื่อนนาด ี
(ผู้ร่วมวิจัย) 

201,533 

6 ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลม
ฉบัง 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
วิทยาเขตศรีราชา 

อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ ์
(หัวหน้าโครงการ) 

อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

140,720 

รวมงบประมาณ 882,253 
 
 

 จ านวนโครงการและเงินวิจัยที่ได้รับจากทุนอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 

1 การศึกษาและประเมินผลโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

กรมการข้าว ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช 
(หัวหน้าโครงการ) 

รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

1,000,000 

2 การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว ส านักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 

(สวก.) 

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช 
(หัวหน้าชุดโครงการ) 

รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา 
(ที่ปรึกษาโครงการ) 

1,100,000 

3 การประเมินค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจพืชอาหารในห่วง
โซ่อุปทาน : กรณีข้าว (โครงการหลัก : การพัฒนาความ
มั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว) 

ส านักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 

(สวก.) 

รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ 
(หัวหน้าชุดโครงการย่อย) 

 

2,600,000 

4 การเพิ่มผลิตภาพการท าเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อ
ความมั่นคงอาหาร : กรณีข้าว (โครงการหลัก : การพัฒนา
ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว) 

ส านักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 

(สวก.) 

รศ.บรรลุ พุฒิกร 
(หัวหน้าชุดโครงการย่อย) 

 

1,500,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ผู้วิจัย งบประมาณ (บาท) 
5 การพัฒนาตัวชี้วัดระบบเตือนภัยความมั่นคงทางอาหาร : 

กรณีข้าว (โครงการหลัก : การพัฒนาความมั่นคงทาง
อาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว) 

ส านักงานพัฒนา 
การวิจัยการเกษตร 

(สวก.) 

นายมนฑล เจียมเจริญ 
(หัวหน้าชุดโครงการย่อย) 
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช 

(ผู้ร่วมวิจัย) 

800,000 

6 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ ส าหรับรถยนต์ 

บริษัท อัยรญา 
ปิโตรเลียม จ ากัด 

อ.วรยศ ละม้ายศร ี
(หัวหน้าโครงการ) 

25,000 

รวมงบประมาณ  7,025,000.00 
 
  
 
  
  ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการน าเสนอในที่ประชุมสัมมนา และสื่ออื่น ๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
จ านวน 9 เร่ือง ดังนี้ 

ชื่อบทความ/งานวิจัย ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนป ี
ที่ตีพิมพ์ 

1. Possible Supply Chain and Marketing 
Practices for Less Competitive Product : A 
Case of Thailand Importing Agricultural 
Products from China 

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช The 18th  International Symposium on Logistics 
(ISL2013) : Resilient Supply Chains in an 

Uncertain Environment 
6-10 July 2013  

2013 

2. ความเส่ียงจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับ               
มหภาคในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ ์
อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

The 10th KU-KPS Conference 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 

2556 

3. Relationship of Stock Price and Monetary 
Variables of Asian Small Open Emerging 
Economy: Evidence from Thailand 

อ.นรารัก บุญญานาม International Journal of Financial Research 
Vol.5, No.1 January 2014 

2014 

4. ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ ์
อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 

ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
The Proceedings of 52nd  

Kasetsart University Annual Conference 
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 

2557 

5. การติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรม 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
อ.เกวลิน มะลิ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2557 
“พลวัตอาเซียนในกระแสท้องถ่ินนิยมและโลกาภิวัฒน์” 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

2557 

6. การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมเน่ืองจากการขยายตัวของเมือง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล 

อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา 
อ.เกวลิน มะลิ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2557 
“พลวัตอาเซียนในกระแสท้องถ่ินนิยมและโลกาภิวัฒน์” 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

2557 

7. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง 

อ.เกวลิน มะล ิ
อ.กนกพร เพียรประเสริฐ 

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
Journal of Economics and Management Strategy 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ปีที่ 1 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2557 
Vol.1 No.1 January-June 2014 

 

2557 

8. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยร้านเหล้า อ.วรานันต์ ตันติเวทย ์
อ.เอกภัทร ลักษณะค า 

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
Journal of Economics and Management Strategy 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ปีที่ 1 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2557 
Vol.1 No.1 January-June 2014 

2557 

9. วิตามินอ:ี 
สภาพตลาดและการพยากรณ์การน าเข้าของ   
ประเทศไทย 

อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 
อ.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
Journal of Economics and Management Strategy 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ปีที่ 1 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2557 
Vol.1 No.1 January-June 2014 

2557 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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  ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะเป็นการให้บริการในรูปแบบการ
ฝึกอบรม โดยผู้รับบริการตั้งแต่ระดับนักเรียน ครู ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป เช่น โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน ให้กับผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการบริหารชุมชน และเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  ส าหรับโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ให้กับครูและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของ
เศรษฐศาสตร์ในการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังส่งเสริมการรับรู้ให้แก่นักเรียนถึงโอกาสการเรียนรู้ในระดับ
ปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นต้น 
  ในปีงบประมาณ 2556 คณะฯ ได้มีการให้บริการวิชาการในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2556 

โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุนสนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

งบประมาณ วัน และสถานที ่
จัดโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

เงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนโครงการ

เกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

81 100,000 12 กรกฎาคม 56 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13 กรกฎาคม 56 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา 

ค่าเฉลี่ย 4.00 

2. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

งานบริการวิชาการ 
แก่ชุมชน หมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

88 100,000 29 พฤศจิกายน 2556 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา 

ค่าเฉลี่ย 4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การบริการวิชาการแก่สังคม 

พัฒนางานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรบัชุมชน 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ฟังบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” โดย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล 
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรบัชุมชน 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2556 ฟังบรรยาย “การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูกลุ่ม SME  
โดยใช้กยุทธ์ทางการตลาด และฝึกปฏิบัติ” โดย รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 



 
24 

KASETSART UNIVERSITY 
SELF ASSESSMENT REPORT 2013 | FACULTY OF ECONOMICS AT SRIRACHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี 
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กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ  

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจ าปี 2556  

โครงการฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี 

พิธีท าบุญเลี้ยงพระ สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัว 

 
 
 
 
 
 
 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และได้มีการ
ด าเนินงานภารกิจด้านนี้มาตลอด เน้นการส่งเสริม ปลูกจิตส านึกของนิสิต บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความ
เป็นไทย และมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด ารงอยู่สืบไป ในปีการศึกษา 
2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาเขตศรีราชา จัด โครงการ พิธีท าบุญเลี้ยงพระ สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัว                
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2557 ณ บริเวณลาน 
พระพรุิณทรงนาค  บุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธชินสีห์จ าลอง และขบวน
กลองยาว และกิจกรรมกีฬาพ้ืนบ้าน 

กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ ในโครงการ 
“ผู้บริหารพบบุคลากร” วันท่ี 7 มกราคม 
2557 ณ อาคาร 18 และอาคารเรือนไม้  
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ด้วยการท าบุญขึ้นปีใหม่ และร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความอันสัมพันธ์อันดีงามเป็น
การต้อนปีใหม่ 

วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการ พนักงาน และนิสิตที่ดีและเป็นพลังของ
แผ่นดิน ประจ าปี 2556 เพื่อถวายเปน็ราชสักการะ 
ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หวั เนื่องใน  
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันท่ี 3 
ธันวาคม 2556 ณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 

โครงการฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช สกมหาสังฆ  
ปรินายก 100 ปี คณะฯ จัดกิจกรรมถวายพระพร และ                     
แสดงมุทิตาจิต บุคลากรรับประทานอาหารเจร่วมกัน กิจกรรม           
ปล่อยปลา สระมรกต และท าวัตรเย็น อาคารศรีธรรมเกษตร                    
วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

เทิดพระเกียรติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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พิธีเปิดอาคาร 18 และเปดิปา้ยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญา รับขวัญน้องใหม่ 

พิธีไหว้ครู ประจ าปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญารับขวัญน้องใหม่  ใน
โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร ์                  
ศรีราชา  ปีการศึกษา 2556 (New Study 
Ourientayion Program) วันท่ี 8 มิถุนายน 
2556 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ               
น้อง ๆ ท่ีเข้ามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์                    
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา 

คณะฯ ได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคาร 18 (บัณฑิตศึกษา) ซ่ึง
อยู่บริเวณด้านข้างอาคาร 5 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มาเป็น
ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2553 ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างอาคาร 18 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และวิทยา
เขตศรีราชา ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่ออาคาร 18 เป็นอาคาร
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จึงได้จัด
ให้มีพิธีเปิดอาคาร 18 และเปิดป้ายคณะฯ  ขึ้น ในวันท่ี 26 
สิงหาคม พ.ศ.2556 ซ่ึงเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 “ร้อยบุปผาเป็นมาลา 
กราบวันทาบูชาครู ” เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญ
กตเวที ต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชา และให้ความรู้ วันท่ี     
4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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วางพวงมาลาคารวะอนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 

มุทิตาจิตรับตราตั้งเจ้าคณะอ าเภอ 

พิธีอ าลาคณาจารย์ของมหาบัณฑิต 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญา รับขวัญน้องใหม ่(ปริญญาโท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอ าเภอศรีราชา  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 

จังหวัดชลบรีุ  
โดย พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 13  

แด่ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  
ณ วัดพิบูสัณหธรรม จ.ชลบุรี 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ป ี 
วันท่ี 2กมุภาพนัธ์ 2557 จัดพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียส์ามบรูพาจารย์ 
ผู้กอ่ต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณอนสุาวรีย์สามบรูพาจารย์ 

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ได้เล็งเห็นความส าคัญของมหาบัณฑิตท่ี
จะน าความรู้ความสามารถออกไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง
และท าประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศและฉลอง
ปริญญามหาบัณฑิต ขึ้น ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2556 เพื่อให้มหาบัณฑิต
ได้อ าลาคณาจารย์  และคณาจารย์ได้แสดงความยินดีพร้อมท้ังให้ปัจฉิม
โอวาทแก่มหาบัณฑิตใหม ่ 

กิจกรรมจุดเทียนปัญญา รับขวัญน้องใหม่  ในปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โครงการปริญญาโท ภาค
พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2557  
วันท่ี 2 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
นิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ท่ีเข้ามาศึกษาในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565) 

“ประกันคุณภาพอย่างไร...ให้ฝังใจ...ในงานประจ า” 

 
 
 
 
  ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนิสิต บุคลากร ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 
2565) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ประกันคุณภาพอย่างไร...ให้ฝังใจ...ในงานประจ า ” โครงการอบรมการเขียน
โครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA โครงการเยี่ยมบ้านเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนากระบวนการท างาน
ด้วย Lean Government ส าหรับการให้บริการงานสนับสนุน  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารและบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  เร่ือง “การบริหารจัดการส านักงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านศิลปวัฒนธรรม ” เป็นต้น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ 
 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2556 – 2565) ขึ้นในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้
บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และเป้าหมาย การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้     

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมพร้อมส าหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก จึงได้
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกันคุณภาพ
อย่างไร...ให้ฝังใจ...ในงานประจ า” ขึ้น ในวันท่ี 22 ตุลาคม 
2556 เพื่อให้บุคลากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบประเมินปีการศึกษา 
2556  
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา ต้องการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้
ร่วมกันท าข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา  ท้ังด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนิสิต และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ โดยได้ ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย                    
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต              
ศรีราชา 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์              
ศรีราชา ได้ร่วมด าเนินการจัดท าบันมึก
ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการบูรณาการภารกิจการ
จัดการของกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ ตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต และด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 
โดยได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา                      
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม                  
EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏบิติัการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
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การพัฒนากระบวนการท างานด้วย Lean Government 

การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA 

เยี่ยมบ้านเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2557  และ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันท่ี 
29 เมษายน 2557 คณะฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนา
กระบวนการท างานด้วย Lean Government 
ขึ้นในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้
กระบวนการท างานภายในหน่วยงานท่ีท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยพาณิชยนาวร
นานาชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนา
หน่วยงานของตนเองได้ 
 

กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพ โครงการอบรม การ
เขียนโครงการอยางมีคุณภาพด้วย PDCA ขึ้น ในวันท่ี 
18 มีนาคม 2557 เพื่อ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา สโมสรนิสิต 
กรรมการบริหารสาขา และนักวิชาการศึกษา รับผิดชอบ
งานกิจการนิสิต  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ
ให้ถูกต้องตามหลัก PDCA และบทบาทของนิสิตในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษ า โดยมีผู้น านิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมโครงการด้วย 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2557  คณะฯ ได้จัดโครงการ “เยี่ยมบ้าน
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา”  เพื่อให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ขึ้นในวัน
อังคารท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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การประชุมผู้บริหาร...พบ...บุคลากร 

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหาร...พบ...บุคลากร ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2557 
ผู้บริหาร...พบ...บุคลากร 

ครั้งที่ 2  
วันที่ 9 เมษายน 2557 

KM ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 
ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
รศ.ดร.ไขแสง รักวานิช ด้านการเรียนการสอน 
ดร.พิษุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ด้านการวิจัย 
 

KM ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2557 
ศ.ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์  
การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดงาน “ผู้บริหารพบ
บุคลากร”  โดยก าหนดให้มีการพบปะระหว่าง
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รวมท้ังเพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ภายในคณะฯ  เป็นประจ าทุก
ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2556 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  มีผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษซ่ึงเป็นบุคลากรอาวุโสท่ีมากด้วย
ประสบการณ์การท างานท้ังด้านวิชาการ ด้านการ
บริหาร ด้านการวิจัย และด้านการจัดการเรียนการ
สอน ประกอบกับมีการรับบุคลากรใหม่ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ท างานจากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สู่
บุคลากรใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ เพิ่ม
ทักษะ และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
สายวิชาการและสนับสนุนของคณะฯ ต่อไป       
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สัมมนาและศึกษาดูงาน 

วันที่ 19 พ.ค. 57 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

วันที่ 20 พ.ค. 57 ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการส านักงาน
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  

วันที่ 21-22 พ.ค. 57 การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้านศิลปวัฒนธรรม                
จ.สกลนคร และ จ.นครพนม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดท าโครงการสัมมนา
และศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี 19 – 22 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง “การบริหารจัดการส านักงานของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้านศิลปวัฒนธรรม ” ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร ให้เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้และมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ อันจะ
น ามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป  
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  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้าน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัว
บ่งชี้ และเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 คณะฯ ยังไม่มีผลการ
ด าเนินงานของนิสิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันนิสิตปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 คณะฯ ไม่ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ตัวบ่งชี้  
สมศ.ที่ 12 ไม่ประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ถึง สมศ.ที่ 18 ไม่ประเมินระดับคณะ 
  ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2555 2556 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.31 4.43 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.41 3.10 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5.00 4.90 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 4.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ.2   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.34 4.34 

ตัวบ่งชี้ สมศ.3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.01 3.94 
ตัวบ่งชี้ สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ 3.60 3.43 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 4.38 3.89 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า 
5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ.5   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2.27 3.43 
ตัวบ่งชี้ สมศ.6   งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 5.00 4.90 
ตัวบ่งชี้ สมศ.7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 5.00 0.98 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.00 5.00 

 ผลการประเมินตนเองประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2555 2556 

ตัวบ่งชี้ สมศ.8   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ.9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ.10   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ.11   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.74 4.96 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 4.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ.13   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.70 4.80 
องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.86 4.91 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ สมศ.15   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.71 4.83 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.71 4.83 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.73 4.83 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 4 4.51 4.18 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1, 4 และ 12 4.47 4.22 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
 

 
 
 
สรุปภาพรวมผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. 
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีภารกิจหลัก  คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการด าเนินภารกิจหลักแต่ละด้านจะค านึงถึงหลักการของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานการอุดมศึกษา   มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  รวมถึง
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติ ดังนั้นคณะฯ มีการก าหนดปรัชญา และปณิธาน  ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อ  เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันที่ชัดเจน  และในช่วงปีงบประมาณ 2556 คณะฯ ได้ด าเนินการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) จัดให้มีการระดมความคิดของบุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) และก าหนด
ทิศทางใหม่ของคณะฯ ท าให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 บางโครงการปรับเปลี่ยนและ
ยกเลิก เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และโครงการต่าง  ๆ ลงสู่บุคลากรในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนในช่วงท้ายของปีงบประมาณ 

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้ คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

 

 องค์ประกอบที่ 1 :  
 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  8 มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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  .                              .        

 

ผลประเมิน กก. ปีที่แล้ว 8 5 บรรลุเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 8 5 บรรลุเป้าหมาย 
ผลการประเมิน กก. 8 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

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  
8 ข้อ 

 

 
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 10 ป ี(2556-2565) เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ด้วยการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์
และบุคลากรร่วมกันในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) และก าหนดทิศทางใหม่ของคณะ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้ทราบทั่วกันทั้ง
คณาจารย์ และบุคลากร ผลการด าเนินงานมีดังนี้  
 

ผลการด าเนินงาน : 
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มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และ
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)  คณะฯ ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (1.1-01-01) โดยมีหน้าที่
จัดท าแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา ประเมินผล และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน และได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2556-2565)” (1.1-01-02)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหเ้ชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ เมื่อวันที่ 28 

กรกฎาคม พ.ศ.2556 และวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม
คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (1.1-01-03, 1.1-01-04) 
1.1-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา 
1.1-01-02 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

ศรีราชา 10 ปี พ.ศ. 2556  
1.1-01-03 แผนยุทธศาสตรข์องคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 10 ปี 

(พ.ศ.2556-2565) 
1.1-01-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง

ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

 
  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ คณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรสังกัด
ส านักงานเลขานุการคณะ ส่วนงานจัดการศึกษา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงการต่าง ๆ 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานชุด
ต่าง ๆ  (1.1-02-01) รับผิดชอบตามเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และมีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ 
(1.1-02-02) 
1.1-02-01 ค าสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะ 1.1-02-02 ตารางเมติกซ์ความสัมพันธ์ความรับผิดชอบของ

กรรมการและบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
 
 

 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ได้มีการ จัดท า
แผนที่กลยุทธ์ ( Strategic map) ก าหนดเป้าประสงค์  (Goals) ของยุทธศาสตร์ มีการเชื่อมโยงแต่ละเป้าประสงค์ และมี
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามพันธกิจ  4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-03-01) 
1.1-03-01 แผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี

งบประมาณ 2556 

 
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ประกอบด้วย  การก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ (Goals) ของแต่ละยุทธศาสตร์ มีแผนที่กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงแต่ละเป้าประสงค์ โดยใน
แต่ละเป้าประสงค์จะมีตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ และมีการก าหนดเป้าหมายตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ครบทุกตัว
บ่งชี้ และถอดแผนกลยุทธ์เป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการจะมีตัวบ่งชี้
ของแต่ละโครงการ/ กิจกรรมในการก ากับความส าเร็จ (1.1-04-01) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-01-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-03-01.pdf
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1.1-04-01 แผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 
 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คณะกรรมการแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์                

ศรีราชา ท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการควบคุมติดตามแผนกลยุทธ์โดยมีการจัดท าผล
การด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการตามพันธกิจของคณะฯ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผน และ
รายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งมีการด าเนินงานครบ  4 พันธกิจ ตามรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2556 (1.1-05-01) 
1.1-05-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  คณะฯ ก าหนดให้ คณะกรรมการแผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท าการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 เสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และคร้ังที่ 2/2556 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เพื่อให้รับทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยน าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (1.1-06-01, 1.1-06-02) 
1.1-06-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

1/2556 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
1.1-06-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

2/2556 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 

 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  คณะฯ จัดท าผลการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เพื่อพิจารณาโดยมีมติให้
ปรับแผนและทิศทางให้สอดคล้องกับทิศทางของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย (1.1-07-01) 
1.1-07-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 

 
   มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  จากมติการประชุมกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (1.1-08-01) คณะฯ ได้ด าเนินการปรับแผนและทิศทางให้สอดคล้องกับทิศทางของวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ จนได้แผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
(1.1-08-02) 
1.1-08-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
1.1-08-02 แผนยุทธศาสตรข์องคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 10 

ปี (พ.ศ.2556-2565) 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-06-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/1/1.1-01-03.pdf
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ และระดับ

ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจเกษตร โดยใช้หลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน มีระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนาทั้งคุณวุฒิ
และต าแหน่งวิชาการภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งประสบการณ์และชื่อเสียงในแวดวงวิชาการมา
ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณฯ มีแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งเป็นแบบส่วนบุคคลและแผนรวมของคณะฯ มีคณะ
กรรมกาพัฒนาบุคลากรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ การบริหารวิชาการของคณะฯ ใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาบัณฑิตที่จบจากคณะฯ 
ที่ผ่านมายังเป็นที่ต้องการและมีความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการค่อนข้างสูง 

ส าหรับผลการประเมินใน ภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบที่ 2 :  
 การผลิตบัณฑิต 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ส าหรับ

หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
  4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร 

  5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 
4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

  6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

  7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1และ 
ง) 

  8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 4.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
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 และ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยยึดกรอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและความ
พร้อมของคณะฯ  มีคณะกรรมการบริการหลักสูตรร่วมกับคณะเศรษฐาสตร์ บางเขน  เพื่อบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอนมีจ านวนนิสิตปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 
 
การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะฯ ด าเนินการตามกระบวนการ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ใน
การเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยได้ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ ได้แก่ มี การแต่งตั้งคณะ กรรมการ/
คณะท างานจัดท าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาหลักสูตรด้วย และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรตามกรอบ TQF ซึ่งทุกหลักสูตรจะต้องผ่าน
การอนุมัติจากสภาสถาบัน และแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน (2.1-01-01, 2.1-01-
02, 2.1-01-03) ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเพื่อให้สามารถป รับปรุงหลักสูตร ได้ทันต่อ รอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร (2.1-01-04, 2.1-01-05) 
2.1-01-01 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาเพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2549) ปรับปรุงล่าสุด กันยายน 2551 

2.1-01-02 ข้อมูลและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร/รายวิชา 

2.1-01-03 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 2.1-01-04 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 

2.1-01-05 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 

  

 
 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินตามกระบวนการการปิดหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยก าหนดไว้ว่าให้หลักสูตรใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ.2548 หรือคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปิดหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2556 คณะฯ ยังไม่มีหลักสูตรใดที่ต้องด าเนินการปิด (2.1-02-01) 
2.1-02-01 แนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

 
ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ส าหรับหลักสูตรสาขา

วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้วย คณะฯ ด าเนินการเปิดสอน ในปี
การศึกษา 2556 ทั้งหมด 3 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (2.1-03-01) 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (2.1-03-02) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (2.1-03-03) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-01-02.pdf
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=show_wf_update_curr
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-01-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-01-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-02-01.pdf
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ในทุกหลักสูตรมีการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตร (มคอ. 3-4) (2.1-03-04) และมีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
เปิดสอน (มคอ.5-6) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา (2.1-03-05) ส่วนการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2556 (มคอ.7) ได้ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (2.1-03-06) 
2.1-03-01 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2.1-03-02 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
2.1-03-03 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

การเกษตร 
2.1-03-04 เอกสาร มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

2.1-03-05 เอกสาร มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 2.1-03-06 เอกสาร มคอ.7 ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 

 
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับ
ดูแลหลักสูตร ให้มีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-04-01) นอกจากนี้ คณะฯ ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์ (2.1-04-02) และแต่งตั้งประธานหมวดวิชา และอาจารย์ประจ าหมวด
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ( 2.1-04-03) ที่ก ากับดูแลเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ ส่วนการ
ประเมินหลักสูตร จะด าเนินการเมื่อครบรอบตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2.1-04-01 ค าสั่งที่ 57/2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
2.1-04-02 ค าสั่งที่ 08/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์ 
2.1-04-03 ประกาศคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งประธานหมวดวิชาและอาจารย์

ประจ าหมวดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 

  

 
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินคร บทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  คณะฯ มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ / คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ให้ครบถ้วนทั้ง ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ( 2.1-05-01) มีการประชุม ประเมินผล ติดตามการ
ด าเนินงานหลักสูตรเป็นระยะจากผู้ที่เก่ียวข้อง (2.1-05-02) 
2.1-05-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ / คณะกรรมการ

ประจ าสาขาวิชา / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
2.1-05-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุ่ม ค1และ ง)  คณะฯ มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน จ านวน 2 หลักสูตร (2.1-07-01) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด จ านวน 2 หลักสูตร 
2.1-07-01 จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่เปิดสอน 

แผน ก จ านวน 2 หลักสูตร 

 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-03-03.pdf
http://tqf.cpe.ku.ac.th/staff
http://tqf.cpe.ku.ac.th/staff
http://tqf.cpe.ku.ac.th/staff
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-07-01.pdf
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100
งหมดย์ประจ าท้ัจ านวนอาจาร

 ิญญาเอก ีคุณวฒุปิรย์ประจ าทีมจ านวนอาจาร
อก ุฒปิริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ 

 
   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน นิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 236 คน เป็นนิสิต แผน ก จ านวน 74 คน คิด
เป็น 31.36 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด (2.1-08-01)  

คณะ/สาขาวิชา 
 ปริญญาโท  ปริญญา 

เอก 
รวม 

ทั้งสิ้น 
สัดส่วน 
(%) แผน ก แผน ข รวม 

 ภาคพิเศษ 74 162 236 - 236 31.36 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธุรกิจการเกษตร) 6 27 33 - 33 18.18 

   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 68 135 203 - 203 33.50 

 
2.1-08-01 จ านวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามคณะ 

ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร และประเภทโครงการ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

  
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
a. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
b. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 

0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 กับปีที่ผ่านมา                       

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 40.91 4.00 
ผลการประเมินตนเอง 37.25 3.10 
ผลการประเมิน กก. 37.25 3.10 

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ การประเมิน : 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.1-07-01.pdf
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5
5 นนเต็มให้เป็นคะแอกท่ีก าหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ

กฒิปริญญาเอำทีมีคุณวุาจารย์ประจร้อยละของอ
 ้คะแนนท่ีได 

5
5 คะแนนเต็มหนดใหเ้ปน็ ่านมาทีก่ าบกับปทีีผ่เปรียบเทยี ิปริญญาเอก ี่มีคุณวฒุารยป์ระจ าทอยละของอาจมขึ้นของร้ค่าการเพิ่

านมากับปทีีผ่่ปรียบเทยีบปริญญาเอกเ ีมีคุณวฒุิารยป์ระจ าทอยละของอาจมขึ้นของร้ค่าการเพิ่
 ้คะแนนทีไ่ด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน – ร้อยละของอาจารยืประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อน
หน้าที่มีการประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารยืประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ค านวณได้ใน
ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 25.5 คน ปฏิบัติงานจริง จ านวน 24.5 
คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มคีุณวุฒิ ดังนี ้
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท  จ านวน 1 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 2.75 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก  จ านวน  9.5 คน คิดเป็นร้อยละ 3 7.25 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก = 100
งหมดยป์ระจ าท้ัจ านวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒปิยป์ระจ าท่ีจ านวนอาจาร
   

 

     = 100
124.5

9.5



  =  37.25 

   

แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเต็ม 5  =  5
5 นนเต็มใหเ้ปน็คะแอกท่ีก าหนด ุฒปิริญญาเำท่ีมีคุณวาจารยป์ระจร้อยละของอ

อก ุฒปิริญญาเำท่ีมีคุณวาจารยป์ระจร้อยละของอ
    

        

     =  5
60

37.25
   =  3.10  คะแนน 

 
2.2-01-01 รายชื่อบุคลากรแยกตามรายคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.2-01-01.pdf
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100
งหมดย์ประจ าท้ัจ านวนอาจาร

รศ.ขึ้นไป ต้ังแต่ทางวชิาการำรงต าแหน่งย์ประจ าทีดจ านวนอาจาร
ชาการแหน่งทางวิำท่ีด ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ 

5
5 เต็ม ้เปน็คะแนนท่ีก าหนดให ขึ้นไป รศ. ต่ชาการต้ังแแหน่งทางวิำท่ีด ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ

ขึ้นไป รศ. ต่ชาการต้ังแแหน่งทางวิำท่ีด ารวต าาจารย์ประจร้อยละของอ
 ้คะแนนท่ีได 

5
5 คะแนนเต็มหนดใหเ้ปน็ ่านมาท่ีก าบกับปท่ีีผเปรียบเทีย ขึ้นไป รศ. การต้ังแต่น่งทางวชิา ี่ด ารงต าแหารย์ประจ าทอยละของอาจมขึ้นของร้ค่าการเพิ่

 ่านมาบกับปท่ีีผเปรียบเทีย ขึ้นไป รศ. ารต้ังแต่ ่งทางวชิาก ีด ารงต าแหนารย์ประจ าทอยละของอาจมขึ้นของร้ค่าการเพิ่
 ้คะแนนท่ีได 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

 

 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
a. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
b. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปี

ที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีที่แล้ว 31.82 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 29.41 4.90 
ผลการประเมิน กก. 29.41 4.90 

 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน – ร้อยละของอาจารยืประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในปีก่อนหน้าที่มีการประเมิน 

3. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ค านวณ
ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  
 
 
 
 

 เกณฑ์ การประเมิน : 



 47 KASETSART UNIVERSITY 
SELF ASSESSMENT REPORT 2013 | FACULTY OF ECONOMICS AT SRIRACHA 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 25.5 คน ปฏิบัติงานจริง จ านวน 24.5 

คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มตี าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้

 อาจารย์ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ  69.94  

 อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.08 

 อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน 6.5 คน คิดเป็นร้อยละ  22.45  

 อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ  4.08  

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 100
งหมดย์ประจ าท้ัจ านวนอาจาร

รศ.ขึ้นไป ต้ังแต่ทางวชิาการำรงต าแหน่งย์ประจ าทีดจ านวนอาจาร
  

 

   =   100 
124.5

7.5



  =  29.41 

 

 แปลงค่าร้อยละเป็น คะแนนเต็ม 5 =  5 
5 เต็ม ้เปน็คะแนนท่ีก าหนดให ขึ้นไป รศ. ต่ชาการต้ังแแหน่งทางวิำท่ีด ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ

ขึ้นไป รศ.  ต่ชาการต้ังแแหน่งทางวิำท่ีด ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ
  

 

   = 5 
30

29.41
   = 4.90 คะแนน  

 
2.3-01-01 รายชื่อบุคลากรแยกตามรายคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

  5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.2-01-01.pdf
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 6 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มนีโยบายสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับ
การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะ เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นกลไกในการพัฒนา
ระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานมีการพัฒนาให้มีทิศทางเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผล
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (2.4-01-01) ที่ได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์และ
แผนกลยุทธ์ของคณะในอนาคต และการพัฒนาบุคลากรตามภาระงานปกติ ซึ่งแผนการพัฒนาบุคลากรตามภาระงานปกติ               
(2.4-01-02) จะเน้นการพัฒนาด้านงานประจ าและด้านกลยุทธ์ โดยบุคลากรทั้งหมดของคณะ ฯ จะเป็นผู้วิเคราะห์การ
พัฒนาตนเอง ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร ตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของคณะในอนาคต ( 2.4-01-03) ได้ จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556  
2.4-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.4-01-02 แผนพัฒนาบุคลากรตามภาระงานปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2556 
2.4-01-03 แผนพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของ

คณะ ประจ าปีการศึกษา 2556 
  

 
 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีระบบสรรหาบุคลากรที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  (2.4-02-01) และในปีการศึกษา 
2556 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  ได้จัดให้มีการวิเคราะห์งานใหม่  (Job Analysis) (2.4-02-02) จัดท าใบคุณลักษณะ
งาน (Job Description) (2.4-02-03) ที่มีความชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างานและการประเมินผลการปฏิบัติบัติ
งาน นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรยังท าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.4-02-01 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 2.4-02-02 ใบประเมิน KPI รายบุคคล  (personal score card) 

ของทุกต าแหน่งงาน   2.4-02-03 ใบคุณลักษณะงาน (JD) ของทุกต าแหน่งงาน 

 
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ด้วย
กิจกรรม 5ส (2.4-03-01) ตลอดจนการปรับพื้นที่ภายนอกรอบอาคารสถานที่ท างาน (2.4-03-02) มีสวัสดิการบุคลากรที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตศรีราชา (2.4-03-03) รวมไปถึงการดูแลสุขภาพบุคลากร
ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริมด้วยโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (2.4-03-04) มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิด

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-02-03.pdf
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โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างานด้วยการจัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากร 
(2.4-03-05) 
2.4-03-01 กิจกรรม 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2.4-03-02 ภาพถ่ายการปรับพื้นที่ภายนอกรอบอาคาร 18   
2.4-03-03 ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตศรีราชา 
2.4-03-04 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา 

ประจ าปี 2557 
2.4-03-05 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ปีการศึกษา 2556   

 
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  โครงการที่พัฒนา
บุคลากรของคณะฯ จะมีการประเมินผลของการเพิ่มพูนความรู้ และมีการติดตามการน าความรู้ไปใช้ หลังจากที่ผ่านการ
อบรมหรือสัมมนา นอกจากนี้บางโครงการจะใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการประเมินและสร้างความรู้ที่เป็น
รูปธรรมในการพัฒนาบุคลากร (2.4-04-01, 2.4-04-02) 
2.4-04-01 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 
2.4-04-02 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีประมาณ 2557 ของ

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอาจารย์ และ
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-05-01, 2.4-05-02) ผ่านทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา รวมไปถึง
สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบที่
ควรรู้ของอาจารย์และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ ตลอดจน
กฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่ควรรู้ และความรับผิดชอบของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-05-03, 2.4-05-04)  
2.4-05-01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2553 

2.4-05-02 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-05-03 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มกราคม 2557 

2.4-05-04 โครงการอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ระเบียบที่ควรรู้ของอาจารย์และบุคลากร วันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 

 
มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะฯ มีการประเมินความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรผ่านการประเมินความส าเร็จตามผล
การด าเนินงานของคณะ (2.4-06-01)  
2.4-06-01 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของแผนพัฒนา

บุคลากร 

 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   จากผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน                   
ปี 2557 คณะกรรมการพัฒนาบุคคลากรฯ น าไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ปี 2558 
2.4-07-01 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน ปี 2557 
2.4-07-02 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ปี 2557 

2.4-07-03 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ปี 2558 

2.4-07-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-05-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-05-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-07-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-07-04.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2. 5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
  2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ

ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
  3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  4 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน 
เป็นต้น นอกจากนั้นทางคณะฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าที่
จ าเป็นได้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต ผลด าเนินการมีดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES ต่อเคร่ือง วิทยา
เขตศรีราชา มีการจัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีงาน สารสนเทศ
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ที่รับผิดชอบดูแลระบบสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ท าการวางระบบ WIFI เพื่อให้บริการทั่วทั้ง
อาคาร 5 และอาคาร 18 ในห้องเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ใช้การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และ
ระบบที่รองรับ Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ รวม 1,712 เครื่อง เมื่อเทียบจ านวน FTES ของนิสิตรวมทุกระดับ
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การศึกษา เท่ากับ 432.32 มีอัตราการจัดบริการคอมพิวเตอรใ์ห้แก่นิสิต เท่ากับ 0.25 FTES ต่อเคร่ือง ซึ่งไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง (2.5-01-01, 2.5-01-02) 
2.5-01-01 ข้อมูลการบริการอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
2.5-01-02 รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  Internet 

ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา มีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดสรรค่า
บ ารุงห้องสมุดให้กับวิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความบันเทิง และความสะดวกสบาย (2.5- 02-01) โดย
ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา มีบริการดังต่อไปนี้ บริการยืม-คืนทรัพยากรโดยเจ้าหน้าที่ และระบบการยืมต่อด้วยตนเอง 
บริการจองหนังสือด้วยตนเอง และระบบจองคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้
งานห้องสมุดในโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเป็นประจ าทุกปี (2.5-02-02) 
2.5-02-01 ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา (http://lib.vit.src.ku.ac.th) 2.5-02-02 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 

 
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านห้องเรียนและห้องส าหรับใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง 
ๆ ซึ่งประกอบด้วย อาคาร 5 อาคาร 18 และอาคารเรือนไม้ และคณะฯ ยังให้ความส าคัญในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคารให้มีบรรยากาศร่มร่ืนสามารถเป็นที่พักผ่อนให้กับนิสิตได้ (2.5-03-01) และอุปกรณ์การศึกษา จุดเชื่อมต่ออินเตอร์ใน
ระบบไร้สายอย่างครบครัว (2.5-03-02) 
2.5-03-01 ภาพถ่ายทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 5 

อาคาร 18 และอาคารเรือนไม้ 
2.5-03-02 รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  Internet 

ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา คณะฯ ได้
สนับสนุนให้นิสิตใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งในส่วนของงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัย การรักษาพยาบาล การจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา นิสิตสามารถใช้บริการของส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้ เช่น  

4.1 ด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนและประมวลผล (2.5- 04-01) และฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  (2.5-04-02) จะด าเนินการให้นิสิตลงทะเบียน และงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่คณาจารย์ และนิสิต  

4.2 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล วิทยาเขตให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัยของนิสิตและ
บุคลากรในวิทยาเขต โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านอนามัยและรักษาพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (2.5-04-03) มีการจัดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต (2.5-04-04) และวิทยาเขตได้ด าเนินการเชิงป้องกัน 
ด้วยการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีสถานที่ออกก าลังกายตามความสะดวกของแต่ละบุคคล (2.5-04-05) 

4.3 การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร วิทยาเขตศรีราชา เห็นความส าคัญของคุณภาพอาหารที่ต้องสะอาด
และปลอดภัยรวมไปถึงภาชนะที่ใช้ในการปรุงอาหารและภาชนะใส่อาหาร การจ าหน่ายอาหารต้องมีราคาที่เหมาะสมต่อการ
ด ารงชีพของนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชา (2.5-04-06) ส าหรับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในปีการศึกษา 2556 
ได้จัดท าโครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง จ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย ราคาย่อมเยาว์ ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เนื่องจากสถานที่ตั้งอาคารเรียนของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา อยู่ห่างไกลจากโรงอาหารกลางของวิทยาเขตศรีราชา ประกอบกับในช่วงพักเที่ยงมีนิสิตจ านวนมาก 
ท าให้นิสิตไม่อยากไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารกลาง หรือร้านอาหารภายนอกวิทยาเขตศรีราชา เพราะจะท าให้กลับ
เข้ามาเรียนในช่วงบ่ายไม่ทันเวลา (2.5-04-07) 
2.5-04-01 ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(http://std.regis.ku.ac.th) 
2.5-04-02 ระบบสารสนเทศนิสิต ฝ่ายจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-01-02.pdf
http://lib.vit.src.ku.ac.th/
http://nisit.kasetsart.org/Webform_Project.aspx?proj_code=356030070304
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-01-02.pdf
http://std.regis.ku.ac.th/
https://reg2.src.ku.ac.th/
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2.5-04-03 ภาพถ่าย ห้องพยาบาล รถพยาบาล วิทยาเขตศรีราชา 2.5-04-04 เว็บไซต์ข้อมูลกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
 (http://www.sa.ku.ac.th) 

2.5-04-05 ภาพถ่าย อาคารพลศึกษา สนามกีฬา สระว่ายน้ า 
 

2.5-04-06 ภาพถ่าย โรงอาหาร และซุ้มอาหารว่าง ๆ บริเวณ
โดยรอบวิทยาเขตศรีราชา 

2.5-04-07 โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง   

 
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภายใต้การบริหารของ วิทยาเขตศรีราชา  มีฝ่ายอาคาร 
สถานที่ และยานพาหนะ รับผิดชอบดูแลการท าความสะอาด ขยะ  และระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร นิสิต  และ
ทรัพย์สิน มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรอบวิทยาเขตกว่า 500 ตัว มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ (2.5-05-01) 
2.5-05-01 ภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 

และรักษาความปลอดภัย 

 
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2  – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงาน ได้จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.5-06-01) เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป ในปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการประเมิน
ได้ดังนี้ (2.5-06-02) 

1. ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน 4.11 
2. การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต 3.95 
3. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 3.95 
4. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย  4.10 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 3.99 
 
2.5-01-01 ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
2.5-01-02 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์

การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ประจ าปี
การศึกษา 2556  

มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ  ในส่วนของคณะเศรษฐาศาสตร์ ศรีราชา ได้น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ โดยในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (พ.ศ.2556-
2560) ในส่วนของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ คณะฯ มีแผนงานจัดท าห้องเรียนรู้ และโครงการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์             
(e-library) รวมถึงโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ตลอดจนโครงการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน ( 2.5-07-01) ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะฯ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงในส่วนที่เป็นด้านกายภาพ  เช่น การปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 18 รองรับการรับนิสิต ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน  และเพิ่มการใช้งานจุดเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย สอดคล้องกับผลการประเมินในภาพรวมของการให้บริการที่ต้องปรับปรุง (2.5-07-02) 
2.5-07-01 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ปี 

(พ.ศ.2556 - 2565) 
2.5-07-02 ภาพถ่าย การปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 18  

การปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
และเพิ่มการใช้งานจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย 

 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-04-03.pdf
http://www.sa.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-04-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-04-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-04-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-05-01.pdf
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/report/fac_mua_rpt.php?campus=S&fac=G&yr=56&sem=2
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-07-02.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2. 6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

  6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตโดยทุก
วิชาจะมอบหมายให้นิสิตค้นคว้าในระหว่างเรียนตามที่นิสิตสนใจ มีการพานิสิตศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 
นอกจากนี้คณะฯ มีการวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการก าหนดความส าคัญของปัญหาของหัวข้อวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วยการประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะองค์กร เพื่อผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาโทสามารถด าเนินการ
จัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดี และส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนของ
หลักสูตร 
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การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  คณะ
เศรษฐศาสตร์  ศรีราชา ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ ท าหน้าที่บริหาร ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF (2.6-01-01) โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจะมี
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น จัดให้มีชั่วโมงอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษา ( 2.6-01-02) 
เรียนรู้นอกสถานที่ (2.6-01-03) หรือการฝึกงาน (2.6-01-04) เป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 
2 หลักสูตร มีการจัดแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ การเลือกหัวข้อวิจัย ซึ่งเป็นการออกแบบ
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสอนให้มีทักษะในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ผ่านทางการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
2.6-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 2.6-01-02 ตัวอย่างรายงานวิชาสัมมนา 
2.6-01-03 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจ าปี

การศึกษา 2556 
2.6-01-04 รายงานผลการฝึกงานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2556 

 
 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์            
ศรีราชา ก าหนดให้ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
(2.6-02-01) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนให้ผู้เรียนทราบในคาบแรกที่พบผู้เรียน และมี
การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (มคอ. 5) (2.6-02-02) 
2.6-02-01 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 2.6-02-02 รายงานการประเมินผลของรายวิชา (มคอ.5) 

 
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน

และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  โดยการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกหลักสูตรจะมี
รายวิชาที่มีการอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การท าโครงงานวิจัย หรือการท ากรณีศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งในภาครัฐ และ
เอกชน (2.6-03-01, 2.6-03-02) ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ จะให้นิสิตท าโครงงานวิจัยเป็นรายบุคคล ก่อนจบ
การศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร (2.6-03-03) 
2.6-03-01 ตัวอย่างการสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้นอก

สถานที ่
2.6-03-02 รายงานผลการฝึกงานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2556 
2.6-03-03 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต   

 
มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในบางคาบเวลา ดังนี้ 

 บรรยายพิเศษ ในรายวิชา 01120532 (ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ) ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขา
ธุรกิจการเกษตร วันที่ 14 กันยายน 2556 วิทยากรบรรยายโดย คุณมนตรี คงตระกูลเทียน และคุณบรรหาร วิสมิตะนันท์ 
อีกทั้งมีการพานิสิตไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยออกไปฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

 โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจการเกษตรนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร  วันที่ 
5 - 6 ตุลาคม 2556 ณ ไร่องุ่น Village Farm การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกร  และการปลูกเห็ดหอมและ
กระบวนการ   แปรรูป ณ วังน้ าเขียวฟาร์ม  

 โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจการเกษตรนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร  วันที่ 
12 มกราคม 2557 ณ มินิมูร่าฟาร์ม อ าเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟาร์มกุ้งคลองยี่สิบ และโรงแปรรูปแช่แข็ง บรรจุ
หีบห่อ “กุ้งอนันตกิจ” ในรายวิชาการตลาดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Marketing) 

 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ในรายวิชา 01106421 (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ) วันที่ 7 มกราคม 2557 ณ มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-03-02.pdf
https://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/login?next=staff
https://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/login?next=staff
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-03-02.pdf
http://intanin.lib.ku.ac.th/search~S0?/a%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E44%7d%7bu0E25%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d/a|c7d4c5e4c7c3c3b3+cbc2a7cbb9d9/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=a|c7d4c5e4c7c3c3b3+cbc2a7cbb9d9&1%2C1%2C
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 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การจัดการปัญหาขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง” ในรายวิชา 
01101261 (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ) วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านการขนส่งของท่าเรือแหลมฉบัง” ใน
รายวิชา 01101232 (เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น ) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 
2.6-04-01 รายงานการบรรยายพิเศษ รายวิชา 01120532 (ธุรกิจ

การเกษตรระหว่างประเทศ) 
2.6-04-02 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 7 
2.6-04-03 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 8 
2.6-04-05 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาตรี วันที่ 7 ม.ค. 57 
2.6-04-06 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาตรี วันที่ 31 ม.ค. 57 
2.6-04-07 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาตรี วันที่ 6 ก.พ. 57 

 
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการก าหนดความส าคัญของปัญหาของหัวข้อ
วิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วยการประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะองค์กร เพื่อผลักดันให้นิสิตระดับ
ปริญญาโทสามารถด าเนินการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดี และส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนของหลักสูตร  (2.6-05-01)  และจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เช่น เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการ (2.6-05-02) 
2.6-05-01 โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการก าหนดความส าคัญของ

ปัญหาของหัวข้อวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วยการประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะองค์กร 

2.6-05-02 การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน 

 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในทุกรายวิชา ( 2.6-06-01) และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้  
2.6-06-01 ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย ์ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2556 
2.6-06-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการ

ให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

2.6-06-03 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทต่อการ
ให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปกีารศึกษา 
2556 

  

 
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา 2556 มีการประเมินผล รวมถึงทัศนคติ และความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จากนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า จากการจัดเสวนา หัวข้อ “คืนวันที่ผันผ่าน วันวารที่
เปลี่ยนไป สู่ก้าวใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” เนื่องในงานครบรอบ 10 ปี บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 (2.6-07-01) นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ก ากับคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอน และติดตามผลการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาจาก มคอ.5 (2.6-07-0 2) และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร จาก มคอ.7 (2.6-07-03) 
2.6-07-01 การจัดเสวนา หัวข้อ “คืนวันท่ีผันผ่าน วันวารท่ีเปลี่ยนไป สู่

ก้าวใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” เนื่องในงานครบรอบ 10 
ปี บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา เมื่อวันท่ี 14 
กันยายน 2556 

2.6-07-02 รายงานการประเมินผลของรายวิชา (มคอ.5) 

2.6-07-03 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-04-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-06-01.pdf
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/report/fac_opdc_rpt.php?campus=S&fac=G&yr=56&sem=2
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-06-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-07-01.pdf
https://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/login?next=staff
https://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/login?next=staff
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2. 7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
  2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย  หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
  6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ

มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7 มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

 
ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 4.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 4.00 
ผลการประเมิน กก. 5 4.00 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 ในปีการศึกษา 2556 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาค านึงการผลิต
บัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น การบริหารจัดการ 
การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากปีการ
ประเมินนี้นิสิตในระดับปริญญาตรีรุ่นแรกก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จึงยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ผลการด าเนินงาน
มีดังนี้ 
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การด าเนินการ : 
  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิต
ระดับปริญญาตรีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ได้มีการส ารวจ
คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2556 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ได้ท าการส ารวจคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2555 (2.7-01-01) 
2.7-01-01 รายงาน เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี พ.ศ.2556 

 
 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 นอกจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตแล้ว คณะฯ ยังได้จัดงานเสวนา หัวข้อ “คืนวันที่ผันผ่าน วันวารที่เปลี่ยนไป สู่ก้าวใหม่คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” เนื่องในงานครบรอบ 10 ปี บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นในประเด็นทางด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (2.7-02-01) 
2.7-02-01 การจัดเสวนา หัวข้อ “คืนวันที่ผันผ่าน วันวารที่เปลี่ยนไป 

สู่ก้าวใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” เนื่องในงาน
ครบรอบ 10 ปี บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์                  
ศรีราชา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 

 
มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต คณะฯ มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาทั้งบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.7-03-
01) โดยด้านการพัฒนาบุคลากร ได้สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (2.7-03-02) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงบประมาณซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
(2.7-03-03) มี Facebook ของคณะฯ เพื่อให้นิสิตหรือบุคลากรภายนอกเข้ามาปรึกษา หรือซักถาม หรือหารือ เร่ืองต่าง ๆ 
เช่น การรับสมัครนิสิต ฯลฯ (2.7-03-04) 
2.7-03-01 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556 2.7-03-02 สรุปการเข้าร่วมโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน ของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2.7-03-03 รายละเอียดงบประมาณที่จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ

เรียนการสอน 
2.7-03-04 Fecebook คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2556 ที่ก าหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceeding) ก่อนจบการศึกษา (2.7-04-01) มีการ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้นิสิตรับทราบ (2.7-04-02) ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
2556 คณะฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ โดยเน้น
การน าความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star 
Competition 2013 จดัโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและ

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.6-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-03-03.pdf
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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การลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน ( 2.7-04-03) 
นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการโครงการจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ เพื่อเป็นช่องทางในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตทุกระดับการศึกษา (2.7-04-04) 
2.7-04-01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556 

2.7-04-02 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ 

2.7-04-03 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

2.7-04-04 โครงการจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ
จัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

 
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย คณะ 

คณะกรรมการพัฒนานิสิต และศิษย์เก่า ท าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง และก าหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในรูปแบบอัตลักษณ์ IDKU (2.7-05-01 , 2.7-05-
02) โดยกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (2.7-05-03) ได้แก่ 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเชิดชูราชวงศ์ 
 กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 กิจกรรมรดน้ าด าหัว ขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ 
 กิจกรรมไหว้ครู 
 กิจกรรมจุดเทียนปัญญา 
 โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง 

 โดยคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ( 2.7-04-05) ซึ่งมีการก าหนด
เงื่อนไขให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะฯ ซึ่งมีผลต่อการเรียนและการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิต (2.7-04-06)  
2.7-05-01 แผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ปีงบประมาณ 2556 
2.7-05-02 ตารางความสัมพันธ์กิจกรรมของนิสิตในรูปแบบ                 

อัตลักษณ์ IDKU 
2.7-05-03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2.7-05-04 โครงการจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ

จัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
2.7-05-05 งบประมาณที่คณะฯ จัดสรรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

พัฒนานิสิต 
2.7-05-06 ตัวอย่าง Transcript กิจกรรมของนิสิต 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2. 8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 
  2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 

1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
  3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1  โดย

ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 
  4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
  5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-04-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-04-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-06.pdf
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 4 4.00 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินงานโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิ สิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มี การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
(IDKU) ซึ่งเป็น  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.8-01-01) โดยประกาศในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ ( 2.8-01-02) 
ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2.8-01-03) 
 
2.8-01-01 ประกาศข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนิสิต 
2.8-01-02 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ข้อก าหนด

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
2.8-01-03 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อก าหนดพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
  

 
  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ( 2.8-02-
01) โดยประกาศในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ (2.8-02-02) ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2.8-02-03) 
2.8-02-01 ประกาศข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนิสิต 
2.8-02-02 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง ข้อก าหนด

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
2.8-02-03 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อก าหนดพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต 
  

 
มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว

บ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ  คณะกรรมการพัฒนานิสิต และศิษย์เก่า ได้ จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต โดยแต่ละโครงการ /กิจกรรม ได้ระบุ ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เป็นไปตามอัตลักษณ์ IDKU (2.8-03-01) 
2.8-03-01 แผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ปีงบประมาณ 2556 
2.8-03-02 รายงานผลโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-03.pdf
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มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  ในปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการพัฒนานิสิต และศิษย์เก่า ได้ ท าการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามตัวบ่งชี้  และเป้าหมายความส าเร็จ 
(2.8-04-01) 
2.8-04-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556 

 
มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตระดับปริญญโท จ านวน 1 ท่าน ที่ได้การประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 

นายสมชาย วรรณพงษ์ รหัสนิสิต 5534750952 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประจ าปี 2556 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ โดยเป็นรางวัลเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป และมีความเสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน (2.8-05-01) 
2.8-05-01 ประกาศเชิดชูเกียรติ “ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน” ประจ าปี 2556 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.7-05-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-05-01.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ไม่ม ี   
 รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน 
  เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2554 ปัจจุบันมี
นิสิตปริญญาตรีเพียงชั้นปีที่ 3 จึงไม่ขอประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
เป้าหมาย :  ค่าเฉลี่ย 3.51   
รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 113 109 71 
2 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
113 109 71 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.46 4.34 4.34 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

27 30 30 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

23.89 27.52 39.44 

6 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.46 4.34 4.34 

7 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 113 109 71 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 4.34 4.34 
ผลการประเมินตนเอง 4.34 4.34 
ผลการประเมิน กก. 4.34 4.34 

 
รายการหลักฐาน : 

2-3 รายงานผลความพึงพอใจนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 20  
 รอบระยะเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 - - 1 0.25 - - 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 

0.50 4 2 28 14 1 0.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 - - - - 8 6 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

1.00 - - - - - - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4 2 29 14.25 9 6.50 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 109 71 33 
12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1.83 20.07 19.70 

13 คะแนนที่ได้ 
5

25
1.83

 =0.37 5
25
20.07

 =4.01 5
25
19.70

 =3.94 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/2-3.pdf
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เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 20.27 4.01 
ผลการประเมินตนเอง 19.70 3.94 
ผลการประเมิน กก. 12.80 2.58 

 
รายการหลักฐาน : 

3-3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2556 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ไม่มี 
 รอบระยะเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก จึงไม่ขอประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 4.00 
 รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา พ.ศ.2556 

ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2 8 16 10 20 13 26 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

3 - - 1 3 1 3 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/3-3.pdf
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

5 3 15 2 10 2 10 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

8 - - - - - - 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 1 5 4 20 4 20 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 1 6 - - - - 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 3 24 4 32 4.5 36 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 1 10 1 10 1 10 

13 ผลรวม 17 76 22 95 25.5 105 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 4.47 4.31 4.11 
15 คะแนนที่ได้ 

5
6
4.47

  =3.73 5
6
4.31

 =3.60 5
6
4.11

 =3.43 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 4.32 3.60 
ผลการประเมินตนเอง 4.12 3.43 
ผลการประเมิน กก. 4.12 3.43 

 
รายการหลักฐาน : 

14-1 เอกสารค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/14-1.pdf


 61 KASETSART UNIVERSITY 
SELF ASSESSMENT REPORT 2013 | FACULTY OF ECONOMICS AT SRIRACHA 

  
 
 

 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิตเป็นกิจกรรมที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นิสิต
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร การพัฒนานิสิตแบ่งออกได้
เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าซึ่งคณะฯ จัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ(2) การจัดกิจกรรมนิสิตของคณะฯ กิจกรรมจะด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนานิสิต
และนิสิตร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการ AEC Passport ที่เพิ่มสมรรถนะให้กับนิสิต
เป็นโครงการระยะยาวที่เร่ิมต้นโครงการตั้งแต่ปลายปีการศึกษา 2556 บูรณาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน  
 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 3  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 องค์ประกอบที่ 3 :  
 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ  1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนิสิต 
 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรม
ต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
และคลินิคให้ค าปรึกษาของวิทยาเขต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่าผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และ Facebook เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะฯ ที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า และ (3) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  โดยจัดท าระบบการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ( 3.1-01-01) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตด าเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางที่ก าหนด ทั้งนี้ ผ่านกลไกที่ขับเคลื่อนจากการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี (3.1-01-02) รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต (3.1-01-03) เพื่อดูแล ให้ค าปรึกษา และควบคุมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต 
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีจากฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา (3.1-01-04) นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย 3.1-01-05) และส านักทะเบียนและประมวลผล (3.1-01-06) ส าหรับบริการข้อมูลนิสิต
ของมหาวิทยาลัย  
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3.1-01-01 แนวปฏิบัติงานด้านเอกสารส าหรับกิจกรรมนัดพบนิสิตในที่
ปรึกษา 

3.1-01-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2556 

3.1-01-03 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 

3.1-01-04 ระบบสารสนเทศนิสิต ฝ่ายการศึกษา           
วิทยาเขตศรีราชา https://reg.src.ku.ac.th/ 

3.1-01-05 บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.ku.ac.th/ 3.1-01-06 ส านักทะเบียนและประมวลผล 
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/ 

 
  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านทุนการศึกษา กิจกรรม
เสริมทักษะ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นต้น ที่เว็บไซต์ของคณะ (3.1-02-01) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง 
ๆ ภายในอาคาร (3.1-02-02) มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจอโทรทัศน์ (3.1-02-03) มี Facebook ของคณะ สโมสรนิสิต 
และศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (3.1-02-04)  
3.1-02-01 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

http://econ.src.ku.ac.th 
3.1-02-02 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.1-02-03 Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
Facebook สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
Facebook ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

3.1-02-04 ภาพการประชาสัมพันธ์แบบจอโทรทัศน์ 

 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  คณะกรรมการพัฒนานิสิต และ

ศิษย์เก่า ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่งฝึกงาน/ดูงาน/ฝึกประสบการณ์ของนิสิต  (3.1-03-01) มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพของนิสิต (3.1-03-02) มีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคม 
เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน เช่น 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 การฟังบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 01120532 (ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ) ส าหรับนิสิตปริญญาโท 

สาขาธุรกิจการเกษตร วันที่ 14 กันยายน 2556 วิทยากรบรรยายโดย คุณ มนตรี คงตระกูลเทียน  และคุณบรรหาร วิสมิ
ตะนันท์ (3.1-03-03) 

 โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจการเกษตรนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร  วันที่ 5 - 
6 ตุลาคม 2556 ณ ไร่องุ่น Village Farm การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกร และการปลูกเห็ดหอมและกระบวนการ    
แปรรูป ณ วังน้ าเขียวฟาร์ม (3.1-03-04) และวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ มินิมูร่าฟาร์ม อ าเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฟาร์มกุ้งคลองยี่สิบ และโรงแปรรูปแช่แข็ง บรรจุหีบห่อ “กุ้งอนันตกิจ ” ในรายวิชา การตลาดธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness Marketing) (3.1-03-05) 

 การฟังบรรยายพิเศษ เร่ือง “ความเชื่อมโยงการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระกับปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์” ส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษต ร วันที่ 30 พฤษภาคม 
2557 วิทยากรบรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (3.1-03-06) 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ในรายวิชา 01106421 (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ) วันที่ 7 มกราคม 2557 ณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (3.1-03-07) 

 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การจัดการปัญหาขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง” ในรายวิชา 
01101261 (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ) วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (3.1-03-08) 

 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เร่ือง “การบริหารจัดการด้านการขนส่งของท่าเรือแหลมฉบัง” ในรายวิชา 
01101232 (เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี                    
(3.1-03-09) 

 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-03-10) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-01-03.pdf
https://reg.src.ku.ac.th/
http://grad.ku.ac.th/
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-03.pdf
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%25
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%25
https://www.facebook.com/smoeconsrc
https://www.facebook.com/AlumniEconomicsSrc?ref=hl
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.8-01-03.pdf
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 เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2013 จดัโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ บริษัท เมื องไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน ) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ (3.1-03-11) 

 โครงการนักเศรษฐศาสตร์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยส านักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (3.1-03-12) 
 
 
3.1-03-01 รายงานข้อมูลสถานที่ฝึกงานนิสิตระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา 2556 
3.1-03-02 รายงานการประเมินผลการฝึกงานของนิสิต  

ปีการศึกษา 2556 
3.1-03-03 บรรยายพิเศษ ในรายวิชา 01120532 (ธุรกิจการเกษตร

ระหว่างประเทศ) 
3.1-03-04 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิต

ปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 7 
3.1-03-05 รายงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญา

โท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 8 
3.1-03-06 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมโยงการก าหนด

หัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระกับ
ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์” 

3.1-03-07 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

3.1-03-08 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การจัดการ
ปัญหาขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง” 

3.1-03-09 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง “การบริหารจัดการ
ด้านการขนส่งของท่าเรือแหลมฉบัง” 

3.1-03-10 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.1-03-11 โครงการ Young Financial Star Competition 2013 3.1-03-12 โครงการนักเศรษฐศาสตร์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  โดยเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์คณะฯ (3.1-04-

01) เช่น โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา เป็นต้น การสื่อสารระหว่างบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า เช่น งานครบรอบ 10 ปี บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันที่ 14 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พบปะสังสรรค์ ตลอดจนการจัดหาทุน
ทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (3.1-04-02) รวมทั้งการสื่อสารผ่านทาง Facebook ศิษย์
เก่าสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ (3.1-04-03) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า นอกจากนี้ 
คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า (3.1-04-04) ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะฯ ท าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลศิษย์เก่า  
3.1-04-01 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 3.1-04-02 งานครบรอบ 10 ปี บัณฑิตศึกษา คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
3.1-04-03 Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา 3.1-04-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 

 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดกิจกรรม

แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผู้สนใจ อาทิ การแปรรูปสมุนไพร  การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การถ่ายทอดวิถีชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ธุรกิจ สปาสมุนไพรไทย เนื่องในงานพิธีเปิดอาคาร 18 และเปิดป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 
2556 (3.1-05-01) 
3.1-05-01 นิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน 

และศิษย์เก่า 

 
มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1  – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1- 3 ทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (3.1-06-01) และได้น าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารของคณะ (3.1-06-02) 
3.1-06-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

ให้บริการค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.1-06-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต

และศิษย์เก่า 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-08.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-09.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-10.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-11.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-12.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-04-02.pdf
https://www.facebook.com/AlumniEconomicsSrc?ref=hl
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-04-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-06-02.pdf
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ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ

ต้องการของนิสิต  คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต โดยบรรจุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า (3.1-07-01) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนงานปรับปรุงการให้บริการนิสิตของคณะฯ ในปีการศึกษาต่อไป (3.1-07-02)  
3.1-07-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์

เก่า 
3.1-07-02 แผนการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการนิสิต  

ปีการศึกษา 2557 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
  2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3 มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย  5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 ประเภท ส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 6 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 6 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 4.00 

 
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 

 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-06-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-07-02.pdf
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ อย่างเหมาะสมในการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) 
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
การด าเนินการ : 
  คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  คณะฯ โดยคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( IDKU) และทุกกิจกรรมมีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (3.2-01-01) 
3.2-01-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัด โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนโครงการอยางมีคุณภาพด้วย PDCA” ขึ้น ในวันอังคารท่ี 
18  มีนาคม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามหลัก PDCA รวมถึงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของนิสิตในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา (3.2-02-01) 
3.2-02-01 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนโครงการอยางมี

คุณภาพด้วย PDCA” วันที่ 18  มีนาคม 2557 

 
มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่าง

น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2556 
สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

 โครงการ/กิจกรรมของนิสิตปริญญาตรี ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น โครงการพี่สอนน้องส าหรับการสอบ 

คร้ังที่ 1 (3.2-03-01) โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ( 3.2-03-02) กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับ
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (3.2-03-03) 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น กิจกรรม “พี่น้องสานสัมพันธ์” (3.2-03-04)  กิจกรรม 
Freshy Day & Night 2013 (3.2-03-05)  

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนักเศรษฐศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม (3.2-
03-06) 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการเปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่ (3.2-03-07) พิธีไหว้
ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 “ร้อยบุปผาเป็นมาลา กราบวันทาบูชาครู” (3.2-03-08) กิจกรรมแสดงความยินดีรุ่นพี่ปริญญ
โทส าเร็จการศึกษา (3.2-03-09) 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมจุดเทียนปัญญา บายศรีสู่ขวัญ (3.2-03-10) 
 

 โครงการ/กิจกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ

การเกษตรนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2556 ณ ไร่องุ่น Village Farm การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนลุงไกร และการปลูกเห็ดหอมและกระบวนการแปรรูป ณ วังน้ าเขียวฟาร์ม  (3.2-03-11) และ
วันที่ 12 มกราคม 2557 ณ มินิมูร่าฟาร์ม อ าเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ฟาร์มกุ้งคลองยี่สิบ และโรงแปรรูปแช่แข็ง 
บรรจุหีบห่อ “กุ้งอนันตกิจ” ในรายวิชาการตลาดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Marketing) (3.2-03-12) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.2-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.2-02-01.pdf
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2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น กิจกรรมจุดเทียนปัญญา รับขวัญน้องใหม่ ในโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (3.2-03-13) 
3.2-03-01 โครงการพี่สอนน้องส าหรับการสอบ ครั้งที่ 1 3.2-03-02 โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์   

ศรีราชา 
3.2-03-03 กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน 
3.2-03-04 กิจกรรม “พี่น้องสานสัมพันธ”์ 

3.2-03-05 กิจกรรม Freshy Day & Night 2013 3.2-03-06 โครงการนักเศรษฐศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.2-03-07 โครงการเปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่ 3.2-03-08 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.2-03-09 กิจกรรมแสดงความยินดีรุ่นพี่ปริญญโทส าเร็จการศึกษา 3.2-03-10 กิจกรรมจุดเทียนปัญญา บายศรีสู่ขวัญ  
3.2-03-11 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญาโท 

สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 7 
3.2-03-12 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนิสิตปริญญา

โท สาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 8 
3.2-03-13 กิจกรรมจุดเทียนปัญญา รับขวัญน้องใหม่ โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

 
มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม

ร่วมกัน ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 51 หน่วยงาน ประกอบด้วย 28 คณะ  1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 7 สถาบัน 13 
ส านัก และ 1 ศูนย์ ลงนามวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (3.2-04-01) (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ลงนามวันที่ 22 มกราคม 2557  (3.2-
04-02) และ (3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  กับ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ลงนามวันที่ 29 เมษายน 2557 (3.2-04-03) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ของทั้ง 2 หน่วยงาน ( 3.2-04-04) และได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เช่น โครงการอบรมการเขียนโครงการ
อย่างมีคุณภาพด้วย PDCA วันที ่18 มีนาคม 2557 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามหลัก PDCA 
รวมถึงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของนิสิตในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันในกลุ่มผู้น านิสิต (3.2-04-05) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน เช่น กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสร
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน (3.2-04-06) 
3.2-04-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3.2-04-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
 

3.2-04-03 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ คณะ
เศรษฐศาสตร ์

3.2-04-04 แผนปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

3.2-04-05 โครงการอบรมการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย 
PDCA 

3.2-04-06 กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ บางเขน 

 
มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  คณะกรรมการพัฒนานิสิต

และศิษย์เก่า  รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และมีการจัดท ารายงาน
ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม พร้อมการวิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในปีต่อไป (3.2-05-01) 
3.2-05-01 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการ

http://qa.src.ku.ac.th/QANisit/Report2.asp?nid=4920
http://qa.src.ku.ac.th/QANisit/Report2.asp?nid=4982
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-06.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/QANisit/Report2.asp?nid=5035
http://qa.src.ku.ac.th/QANisit/Report2.asp?nid=4922
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.2-03-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-03-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-03-12.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/newecon/index.php/en/activities/item/19-20012556
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.2-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.2-04-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-06-01.pdf
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จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต  คณะกรรมการพัฒนา

นิสิตและศิษย์เก่า ได้ประชุม (3.2-06-01) และน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ประจ าปี 2557 (3.2-06-02) 
3.2-06-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.2-06-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปี 2557 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี(มก.) 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

 

  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนานิสิต อย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน(ข้อ) เป้าหมาย 
(ข้อ) 

คะแนน 

0

5

10

2554 2555 2556

 

2554 2555 2556 
5 5 5 4 5 

เกณฑ์การประเมิน : 
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 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ให้ความส าคัญในการพัฒนานิสิตด้วยเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงมีความส าคัญที่จะเป็นกลไกในการพัฒนานิสิต มีหน้าที่แนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา (3.3-01-01) ท าหน้าที่บริหารระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลให้กับนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า 
รวมถึงการบริหารจัดการระบบและกลไกของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี  
3.3-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 

  
 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  คณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย เอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3-02-01) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (3.3-02-02) นอกจากนี้ 

 เกณฑ์มาตรฐาน : 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-06-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-07-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-04-04.pdf
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ได้จัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา (3.3-02-03) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการจดบันทึกข้อมูล
ประวัติการขอค าปรึกษาของนิสิต 
3.3-02-01 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
3.3-02-02 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตร ี

3.3-02-03 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา   

 
มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนา

นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ประชุมเพื่อวางแผนการท างานและหาแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต รวมทั้งการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการติดตามประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.3-03-01) 
3.3-03-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ด าเนินการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
นิสิตเป็นผู้ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (3.3-04-01) 
3.3-04-01 รายงานการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษา และการ

ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  คณะกรรมการ

อาจารยืที่ปรึกษา น าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาและการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการให้ดีขึ้น (3.3-05-01) 
3.3-05-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

http://www.registrar.ku.ac.th/download/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%25
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/3.3-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.3-02-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.3-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.3-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.3-03-01.pdf
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยในทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนอง
ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกของประเทศ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาศัยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกควบคุมที่คณะฯ 
ก าหนดขึ้นเพื่อให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะเพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 นี้มีตัวบ่งชี้จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.89 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.23 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 องค์ประกอบที่ 4 :  
 การวิจัย 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ คณะ อย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบก าหนดให้มี Business process mapping แสดงขั้นตอนการสนับสนุนงานวิจัย และมีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย มีการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
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การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยอาศัย
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบก าหนดให้มี Business process mapping (4.1-01-01) แสดงขั้นตอนการสนับสนุน
งานวิจัย และมีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  (4.1-01-02)  และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  (4.1-01-03)  เป็น
กลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
4.1-01-01 Business process mapping 4.1-01-02 โครงสร้างองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
4.1-01-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ   

 
  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2556 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนการท าวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต โดยคณะฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อการศึกษาดีเด่น 
(วิจัยร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต) จากผลงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ ามันไบ
โอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์” โดย ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ร่วมกับ นายณัฏฐ์ธนาพงศ์ 
สายลมภาคิน (4.1-02-01) 

2. ให้นิสิตเข้าฟังการน าเสนอผลงานวิจัยของ อ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ เรื่อง “การประมาณอุปสงค์ต่อการใช้
ธนบัตรจ าแนกตามแต่ละชนิดราคา”  ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากร 
(4.1-02-02) 

3. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยวารสารวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา และวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (4.1-02-03) 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
มคอ.3 วิชา 01101232 (เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น) เอกสารประกอบการสอน และผลงานวิจัยเร่ือง “อุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะ ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา” เป็นต้น (4.1-02-04, 4.1-02-05, 4.1-02-06) 

5. ส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแสดงผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นประจ า
ทุกปีในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ( 4.1-02-07) และในปีการศึกษา 
2556 คณะฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิต เนื่องในพิธีเปิดอาคาร 1 8 และเปิดป้ายคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (4.1-02-08) 
4.1-02-01 บันทึกที่ ศธ 0513.30102/819 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 

เรื่อง ก าหนดการเสนอและรับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อ
การศึกษาดีเด่น  

4.1-02-02 บันทึกที่ ศธ 0513.30102/815 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2556 เรื่อง ก าหนดการเสนอและรับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากร 

4.1-02-03 หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารวิชาการ 4.1-02-04 มคอ.3 วิชา 01101232 (เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
เบื้องต้น) 

4.1-02-05 เอกสารประกอบการสอน วิชา 01101232 (เศรษฐศาสตร์
ขนส่งเบื้องต้น) 

4.1-02-06 ผลงานวิจัยเรื่อง “อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ 
ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา” 

4.1-02-07 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนา
วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 18 

4.1-02-08 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในพิธีเปิด
อาคาร 18 และเปิดป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย คณะฯ ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน
ของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ”  (4.1-03-01) สนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
(4.1-03-02) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการส่งแบบเสนอขอทุนวิจัย ( 4.1-03-03) 
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่มีศักยภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภายนอก ท าให้หน่วยงานภายนอกเชิญอาจารย์เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ (4.1-03-04) อีกทั้ง คณะฯ ได้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าผ่านทาง
คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย (4.1-03-05) และเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-03-06) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-02-06.pdf
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G76/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-05-01.pdf
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4.1-03-01 โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานของบุคลากรคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ” 

4.1-03-02 เอกสารบทความของอาจารย์ประจ า ที่น าเสนอการ
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์วารสารวิชาการ ได้แก ่
- อ.กอบกาญจน์ ป้ันพงษ ์
- อ.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ 
- อ.เกวลิน มะล ิ
- อ.นรารัก บุญญานาม 

4.1-03-03 แบบเสนอขอทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 4.1-03-04 เอกสารการเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
4.1-03-05 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 4.1-03-06 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://rdi.ku.ac.th 

 
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในหมวด

วิจัย (4.1-04-01) เพื่อใช้บริหารงานด้านการวิจัย และมีการสนับสนุนการท าวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ตามหลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินรายได้ มก.) กับ คณะ ใน
อัตราส่วน 3 : 1 โดยในปีงบประมาณ 2556 มีอาจารย์ประจ า 4 คน ได้รับการพจิารณาจดัสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ (4.1-04-02) ประกอบด้วย 

(1) โครงการวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าอาเซียน-จีน ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
อาเซียนกับประเทศจีน” หัวหน้าโครงการ อาจารย์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข นักวิจัยพี่เลี้ยง รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์  

(2) โครงการวิจัย เร่ือง “ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข” หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์อังศุธร เถ่ือนนาดี นักวิจัยพี่เลี้ยง รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์  

(3) โครงการวิจัย เร่ือง “ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง” หัวหน้าโครงการ อาจารย์วรานันต์ ตันติเวทย์ นักวิจัยพี่เลี้ยง รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว              
เพชรานนท์  

(4) โครงการวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ( SEC) ต่อเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก” 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร นักวิจัยพี่เลี้ยง รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์  
4.1-04-01 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556 4.1-04-02 รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

                                                                                                                                                                                                             
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ คณะ  ในปีงบประมาณ 2556 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนางานวิจัยของ
คณะฯ (4.1-05-01)  และสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (4.1-05-02) ประกอบกับคณะฯ มี
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ร่วมกัน บริหารงานวิจัย ของคณะ และให้
การสนับสนุนการท างานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คณะฯ ยังมีแผนจัดเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3 อาคาร 18 (4.1-05-02) 
และมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังฐานข้อมูลวิจัยต่าง  ๆ อาทิ ThaiLis Free c-Journal Pulinet และฐานข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (4.1-05-03) ตลอดจนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประสบการณ์ การท า
วิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย  ให้แก่อาจารย์ ประจ าของคณะฯ (4.1-05-04) รวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิต เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรี
ราชาเป็นประจ าทุกปี (4.1-05-05) และงานพิธีเปิดอาคาร 18 และเปิดป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เม่ือวันที่ 26 
สิงหาคม 2556 (4.1-05-06) 
4.1-05-01 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556 4.1-05-02 รายงานผลการน าเสนอผลงานทางวิชาการตาม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี 2556 

4.1-05-03 ผังการใช้งานอาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 4.1-05-04 KM หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ” 

4.1-05-05 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนา
วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 18 

4.1-05-06 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในพิธีเปิด
อาคาร 18 และเปิดป้ายคณะ 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-03-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-03-05.pdf
http://rdi.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-05-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-03-01.pdf
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G76/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-05-01.pdf
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มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  คณะกรรมการวิจัย

และบริการวิชาการ ได้ติดตามการด าเนินงานพันธกิจด้านการวิจัยของคณะฯ และได้จัดท าการประเมินผลความส าเร็จของ
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะฯ (4.1-06-01) 
4.1-06-01 รายงานการประเมินผลความส าเร็จของการสนับสนุนพันธ

กิจด้านการวิจัย 

 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ  

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินจาแบบสอบถาม และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุง บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-07-01) เสนอต่อที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อเสนอขอข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ต่อไป (4.1-07-02) 
4.1-07-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  4.1-07-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-07-02.pdf
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้นโยบาย ระบบ กลไก และทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดท าวารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ คณะฯ มีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน
โครงการด้านวิจัยต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (4.2-01-01) ไว้เพื่อใช้สนับสนุนการท าวิจัยหรือการขออนุมัติเป็น
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย (4.2-01-02) โดยด าเนินการตามระเบียบการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (4.2-01-03) 
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและต ารา (4.2-01-04) ได้ด าเนินการ
จัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  (Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ และเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ รวมทั้งนักวิชาการจากทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (4.2-01-05) 
4.2-01-01 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556 4.2-01-02 งบประมาณคณะฯ สนับสนุนการด าเนินงานในการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ประจ าปี 2556 
4.2-01-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและต ารา 4.2-01-05 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 

(Journal of Economics and Management 
Strategy: JEMS) 

 
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะฯ ก าหนดให้คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ ท าหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ คัดสรรผลงานวิจัย ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ จัดหมวดหมู่ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
(4.2-02-01) และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ของวิทยาเขตศรีราชา และของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (4.2-02-01) 
4.2-02-01 การเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของคณะ ผ่านทางเว็บไซต์

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา http://econ.src.ku.ac.th 
4.2-02-02 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต 

เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

 
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน

และผู้เกี่ยวข้อง  คณะฯ ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต เนื่องในงานวัน
สถาปนาวิทยาเขตศรีราชา เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (4.2-03-01) และนิทรรศการผลงานวิชาการ เนื่องในพิธีเปิด
อาคาร 18 และเปิดป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วันที่ 26 สิงหาคม 2557 (4.2-03-02) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 
คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการและต ารา ได้ด าเนินการจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ  
(Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนิสิต โดยมี
ก าหนดออกวารสารปีละ 2 คร้ัง เร่ิมฉบับแรก ปี 2557 (มกราคม – มิถุนายน) (4.2-02-03) 
4.2-02-01 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนา

วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 18 
4.2-02-02 นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เนื่องในพิธีเปิด

อาคาร 18 และเปิดป้ายคณะ 
4.2-02-03 วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of 

Economics and Management Strategy: JEMS) 
  

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-01-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-01-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-05-01.pdf
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G76/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/3/3.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-01-05.pdf
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มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  ในปีการศึกษา 2556 มีโครการวิจัยที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ และยังคงถูกน าไปใช้ประโยชน์
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 5 เร่ือง เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  1 เร่ือง การใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 เร่ือง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 3 เร่ือง (4.2-04-01) 
4.2-05-01 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบและกลไกที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคณะฯ ในเร่ืองของการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยมีหน่วยงานกลางในการประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร โดยจัดให้มีบุคลากรด าเนินการตั้งแต่จัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยกร่างรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิการยื่นขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงดูแลรับผิดชอบการช าระค่าธรรมเนียม 
การต่ออายุสิทธิบัตร (4.2-05-01, 4.2-05-02, 4.2-05-03) 
4.2-05-01 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่า

ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ
ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2551 

4.2-05-02 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551 

4.2-05-03 งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการวิชาการ 
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04 

  

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

 

  
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบัน

กลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 
บาทขึ้นไปต่อคนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 976,536.32 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 322,745.02 5.00 
ผลการประเมิน กก. 300,704.20 5.00 

 

 
 

 เกณฑ์ การประเมิน : 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-05-02.pdf
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน  882,253 บาท และ
ภายนอก จ านวน 7,025,000 บาท รวมทั้งหมด 7,907,253 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 24.5 คน ลา
ศึกษาต่อ 1 คน รวมอาจารย์ประจ าทั้งหมด 25.5 คน 

หน่วยงาน จ านวน 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 540,000.00 
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 342,253.00 

รวม 6 882,253.00 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร : สวก. (องค์กรมหาชน) 2 7,000,000.00 
บริษัท อัยรญา ปิโตรเลียม จ ากัด 1 25,000.00 

รวม 3 7,025,000.00 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 9 7,907,253.00 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
  

= 
7,907,253 

= 322,745.02 
24.5 

   

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

  

= 
322,745.02 

X5 = 21.52 = 5 คะแนน 
75,000 

 
4.3-01-01 ข้อมูลจากระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 1 
 รอบระยะเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 
ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 1 0.25 5 1.25 7 1.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0 0 0 0 0 
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1 0.25 5 1.25 7 1.75 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 17 22 25.5 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.47 5.68 6.86 
 คะแนนที่ได้ 

5
10
1.47

 = 0.74 5
10
5.68

 = 2.84 5
10
6.86

 = 3.43 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
 
 
 
 

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 4.5 2.27 
ผลการประเมินตนเอง 6.9 3.43 
ผลการประเมิน กก. 2.9 1.47 

 
รายการหลักฐาน : 

5-1 เอกสารบทความของอาจารย์ประจ า ที่น าเสนอการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์วารสารวิชาการ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 15 
 รอบระยะเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 
ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 
1 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 4 7 5 
 - เชิงสาธารณะ 4 1 2 
 - เชิงพาณิชย์ - 3 3 
 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ - 3 - 
2 งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 4 7 5 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (นับรวมท่ีศึกษาต่อ) 17 22 25.5 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 23.53 31.82 19.61 
6 คะแนนท่ีได้ 5

20
23.53

 = 5.88 5
20
31.82

 = 7.95 5
20
19.61

 = 4.90 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.1-03-02.pdf
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ผลการประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 31.82 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 19.61 4.90 
ผลการประเมิน กก. 15.69 3.92 

 
รายการหลักฐาน : 

6-1 เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 5 
 รอบระยะเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 

ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 
จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 2 0.50 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 0 3 2.25 0 0 

4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 0 0 0 0 0 0 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 0 0 0 3 2 0.50 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  (นับรวมที่

ลาศึกษาต่อ) 
17 22 25.5 

 คะแนนที่ได้ 
5

10
0
 = 0 5

10
10.23

 = 5.11 5
10
1.96

 = 0.98 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/4/4.2-05-01.pdf
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ผลการประเมินตนเอง : 
ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 10.23 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 1.96 0.98 
ผลการประเมิน กก. 0.00 0.00 

 
รายการหลักฐาน : 

7-1 วารสารเศรษฐศาสตร์และการจัดการกลยุทธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ มกราคม – มิถุนายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/7-1.pdf
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนภายนอกเป็นอย่างมาก จึงถือว่าการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ โดยมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีภารกิจหลักในการน าความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน และการวิจัยน าไปเผยแพร่ในรูปแบบของ
การให้บริการแก่ชุมชนโดยตรง ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มี
โครงการให้บริการวิชาการ 2 โครงการ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นการบริการแบบให้เปล่าให้แก่ชุมชนและโรงเรียนใน
ภาคตะวันออก ผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 5 นี้มีตัวบ่งชี้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ดีมาก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2               
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย 5 .00 ผลประเมินได้ คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 5  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

 

 องค์ประกอบที่ 5 :  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์การประเมิน : 
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการให้บริการ
วิชาการให้แก่ชุมชน และสังคมในภาคตะวันออก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเป็นการบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานมีดังนี้    

 
การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะฯ มี
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-01-01) ท าหน้าที่จัดท าแผนงาน วางแนวทาง และหลักเกณฑ์การให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ก ากับดูแลการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของคณะ โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะให้เปล่า จ านวน 2 
โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 13 
กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5.1-01-02) 

2) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2556 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5.1-01-03) 
5.1-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 5.1-01-02 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่

กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 
5.1-01-03 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี
  

 
  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 คณะฯ จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม “ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความส าคัญและคุรประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ในการน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังส่งเสริมการรับรู้ให้แก่นักเรียนถึงโอกาสการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ บูรณาการกับการเรียนการสอนใน รายวิชา 01102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Economics) โดยมีการวัดผลก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แนวทางของข้อสอบในโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี (5.1-02-01, 5.1-02-02)  
5.1-02-01 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี
5.1-02-02 ประมวลการสอนรายวิชา 01102181 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Economics) 

 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  ปีการศึกษา 2556 คณะฯ จัดโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม “ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน ” (5.1-03-01) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้องในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน คณะฯ 
จึงได้ส ารวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดท าโครงการวิจัย “ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ ส าหรับรถยนต์ ” (5.1-03-02) และยังได้น าผลงานวิจัยไปใช้เป็นกรณีศึกษาอ้างอิงในหัวข้อ

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-02-02.pdf
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ผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 13 ของรายวิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติทีด่ี (Economics for Better 
Living) (5.1-03-03) 
5.1-03-01 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม 

SME ส าหรับชุมชน 
5.1-03-02 โครงการวิจัย “การส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ 
ส าหรับรถยนต”์ 

5.1-03-03 ประมวลการสอนรายวิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
การด าเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living) 

  

 
มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดท าการประเมินความส าเร็จ
ของการบูรณาการจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและนิสิต ในด้านคุณภาพของบุคลากร คุณภาพการให้บริการ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปีการศึกษา 2556 มีการประเมินผลการด าเนินงาน 2 ส่วน ได้แก่ ( 1) การประเมินผลความพึง
พอใจจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 01102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ( Introduction to Economics) และ 
รายวิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดี ( Economics for Better Living) (5.1-04-01)  (2) ประเมินผล
ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี  และ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน (5.1-04-02) 
5.1-04-01 การประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 01102181 และรายวิชา 01999041 
5.1-04-02 ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี และโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME 
ส าหรับชุมชน  

 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย จากผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  และนิสิต คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ ได้ประชุม เพื่อ วิเคราะห์ปัญหา  และน ามาปรับปรุงโดยก าหนดแนวทางการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
โครงการ (5.1-05-01) 
5.1-05-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
  2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
  3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
  5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-03-02.pdf
http://tqf.cpe.ku.ac.th/staff/report/tqf3/17227
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-05-01.pdf
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 โครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะเน้นการตอบสนองความต้องการและเป็นที่
พึ่งของชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและตรงตามจุดเน้นของคณะฯ  ซึ่ง
โครงการในปีการศึกษา 2556 เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินงานเนื่องที่ตอบสนองความต้องการจากปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2 โครงการ ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

 
การด าเนินการ : 
  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดให้มี
การส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีการประเมินนี้ได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องจาก ปีการศึกษา 2555 ได้แก่
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน ที่ชุมชนยังมีความต้องการให้คณะจัดต่อเนื่อง และโครงการการ
เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่ได้ส ารวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และนักเรียน โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังต้องการให้คณะฯ 
จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชา เศรษฐศาสตร์ให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
นักเรียนของโรงเรียน ในกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ (5.2-01-01, 5.2-01-02) 
5.2-01-01 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2556 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี

5.2-01-02 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

 
 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  คณะฯ มีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ในลักษณะการสร้างเครือข่ายเพื่อการให้บริการวิชาการ เช่น 

1) เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ในโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

2) เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด” วันที่ 13 
กรกฎาคม 2556 ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

3) การขอความอนุเคราะห์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดู
งาน ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 (5.2-02-01) 

4) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี  โดยมีโรงเรียนที่มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 18 โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 29 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-01-02.pdf
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พฤศจิกายน 2556 (5.2-02-02) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจ า
ของคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
เพือ่เสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ให้นักเรียนในการเตรียมตัวเขา้สู่การเรียนระดับอุดมศึกษาต่อไป (5.2-03-03) 
5.2-02-01 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม 

SME ส าหรับชุมชน 
5.2-01-02 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่

นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี
5.2-02-03 หนังสือขอความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ วิชา

เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
  

 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  การให้บริการวิชาการ ของ

คณะฯ จากโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จากการประเมินผล
ติดตามครูและนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความเข้าใจถึงความส าคัญเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น 
สามารถน าความรู้จากการบรรยาย ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  (5.2-03-01) ส าหรับโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน คณะฯ ได้ติดตามเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ชุมชนได้น าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาสานต่อจนเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน (5.2-03-02) 
5.2-03-01 รายงานผลการติดตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน

เศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
ชลบุร ี

5.2-01-02 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

 
มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  จาก

รายงานการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ของโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 
2556 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ พบประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ ที่ช่องทางมีน้อยและไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากการจัดท าโครงการที่ผ่านมาไม่ได้
ก าหนดความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ จากการประชุมคณะ กรรมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงก าหนดให้การจัดท า
โครงการครั้งต่อไปเน้นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน (5.2-04-01) 
5.2-04-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ได้ท ารายงานการสรุปบทความองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ที่ได้จากรายงาน
โครงการบริการทางวิชาการของทุกกิจกรรม และน าขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชน (5.2-05-01) 
5.2-05-01 ฐานข้อมูลการบริการวิชาการและเผยแพร่สู ่            

สาธารณะชนผ่านเว็บไซตค์ณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-02-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-03-01.pdf
http://thaicatwalk.net/?p=693
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/newecon/index.php/en/component/content/article?layout=edit&id=373
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 ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
    การเรียนการสอนและการวิจัย 

 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 เป้าหมาย :  ร้อยละ 10 
 รอบระยะเวลา : ปีการศึกษา พ.ศ.2556 

ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 0 1 1 
2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 1 1 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
1 0 2 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 2 2 2 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
50 100 100 

6 คะแนนท่ีได้ 5
30
50
  =8.33 5

30
100

  = 16.67 5
30
100

  = 16.67 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 100 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 100 5.00 
ผลการประเมิน กก. 100 5.00 

 
รายการหลักฐาน : 

8-1 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
8-2 โครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 
8-3 จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/8-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/8-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/8-3.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายนอก 
  ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

 เป้าหมาย  : 5 ข้อ 
  รอบระยะเวลา  : ปีการศึกษา พ.ศ.2556 

  
กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 3 3.00 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 

การด าเนินงาน : 
 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์     
ศรีราชา ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ (9-1-1) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (P) (9-1-2) โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในหลาย
ประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชุม เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน และโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี (D) (9-1-3, 9-1-4) ทั้งนี้หลังจากด าเนินการ
แล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ( C) และมีการประชุมเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป (A) (9-1-5) 

 
 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   คณะฯ มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 
โดยสามารถด าเนินการกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2-1) 

 
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  การให้บริการวิชาการ

ของคณะฯ จากโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ท าให้ครูและ
นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการ
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บรรยายให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศในเบื้องต้น
ได้ (9-3-1) ส าหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน คณะฯ ได้จัดท ากิจกรรมการเยี่ยมชุมชนเพื่อ
ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ชุมชนได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาสานต่อจนเกิดผลิตภัณฑ์
ชุมชน (9-3-2) 

 
 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร  จากผลการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
ชลบุรี คร้ังที่ 1 ผลปรากฏว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน จึงส่งผลให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียน (9-4-1) 
ส าหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน ตัวแทนชุมชนได้กระตุ้นให้กลุ่มต่าง ๆ เป็นกลไกส าคัญในการ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาสานต่ออย่างต่อเนื่องโดยมุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนเดิม (9-4-2) 
 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  การให้บริการวิชาการ 
ของคณะฯ จากโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จากการ
ประเมินผลติดตามครูและนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า  มีความเข้าใจถึงความส าคัญเก่ียวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น สามารถน าความรู้จากการบรรยาย ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  (9-5-1) ส าหรับโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน คณะฯ ได้ติดตามเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
ชุมชนได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาสานต่อจนเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน (9-5-2) 

 
รายการหลักฐาน : 

9-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ปี 
9-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
9-1-3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจส าหรับ SME สู่ชุมชน” 
9-1-4 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
9-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
9-2-1 รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2556 
9-3-1, 
9-4-1 

รายงานผลการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

9-3-2, 
9-4-2 

รายงานผลการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
สู่ชุมชน 

9-5-1 รายงานผลการติดตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุร ี
9-5-2 รายงานผลการติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่กลุ่ม SME ส าหรับชุมชน 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-2.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-3.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-4.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-2-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-03-01.pdf
http://thaicatwalk.net/?p=693
http://thaicatwalk.net/?p=693
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/5/5.2-03-01.pdf
http://thaicatwalk.net/?p=693
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งคณะฯ ได้

จัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท าติดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันภสยใน
คณะฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งคณะฯ และมีกลไกส าคัญคือความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมในในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งผลการด าเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 6 นี้มีตัวบ่งชี้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ได้คะแนน 5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตามตัวบ่งชี้ สกอ.                
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ              
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ คะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินได้ คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 6  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 6 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
  2 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  3 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิ
 
 
 

 

 องค์ประกอบที่ 6 :  
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

  
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่ารับผิดในการจัดท าแผนโครงการ/
กิจกรรมประจ าปี ที่บรรจุกิจกรรมที่เก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลลัพธ์ของทุกโครงการจะต้อง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย IDKU ผลการด าเนินมีดังนี้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะฯ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า (6.1-01-01) รับผิดชอบกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมจัดท า
แผนงานโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 และควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด (6.1-01-02) 
6.1-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 6.1-01-02 แผนงานกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจ าปี

การศึกษา 2556 

 
  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม นิสิต ด้าน
การเรียนการสอน เช่น 

1. วิชา 01102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) ในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดประเด็นการศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (6.2-02-01, 6.2-02-02) 

2. วิชา 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomics I) ได้ก าหนดหัวข้อการเรียนการสอน
เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (6.1-02-03) 

ด้านกิจกรรมนิสิต เช่น 
1. โครงการเปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่ (6.1-02-04)  
2. พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 “ร้อยบุปผาเป็นมาลา กราบวันทาบูชาครู” (6.1-02-05) 
3.  กิจกรรมแสดงความยินดีรุ่นพี่ปริญญโทส าเร็จการศึกษา (6.1-02-06)  
4. กิจกรรมจุดเทียนปัญญา บายศรีสู่ขวัญ (6.1-02-07)  

6.1-02-01 ประมวลการสอนรายวิชา 01102181 เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น (Introduction to Economics) 

6.1-02-02 เอกสารประกอบการสอน หัวข้อ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

6.1-02-03 ประมวลการสอนรายวิชา 01101182 เศรษฐศาสตร์              
มหภาค I (Macroeconomics I) 

6.1-02-04 โครงการเปิดใจน้อง สู่อ้อมกอดพี่ 

6.1-02-05 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 “ร้อยบุปผาเป็นมาลา 
กราบวันทาบูชาคร”ู 

6.1-02-06 กิจกรรมแสดงความยินดีรุ่นพี่ปริญญโทส าเร็จ
การศึกษา 

6.1-02-07 กิจกรรมจุดเทียนปัญญา บายศรีสู่ขวัญ   

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-07.pdf
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มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  คณะกรรมการ
พัฒนานิสิตและศิษย์เก่า มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ (6.1-03-01)  Facebook ของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  และ Facebook คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (6.1-03-02) 
6.1-03-01 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

http://econ.src.ku.ac.th 
6.1-03-02 Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

Facebook สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์             
ศรีราชา 

 
มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า จัดท ารายงานผลการประเมินการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ที่อยู่ในโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 
(6.1-04-01) 
6.1-04-01 รายงานผลการประเมินการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ที่
อยู่ในโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิ สิต คณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้จัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน (6.1-05-01) 
6.1-05-01 การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนสิิต ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%25
https://th-th.facebook.com/smoeconsrc
https://th-th.facebook.com/smoeconsrc
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-04-01.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
  ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

 เป้าหมาย  : 5 ข้อ 
 รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา พ.ศ.2556  
  

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 
  4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 

การด าเนินงาน : 
 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) คณะฯ ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์เพื่อสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ได้ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (10-1-1, 10-1-2) นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน 
2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมเชิดชูราชวงศ์และเทิดพระเกียรติ และโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงและสม่ าเสมอ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
คณะฯ ในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ จัดท าแผนงานและด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-3) เพิ่มเติมเร่ืองการปรับปรุงแผนเข้าไป 

 
 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 255 6 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และบรรลุ
เป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ทุกโครงการ (10-2-1) 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง คณะฯ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
สรุปผลหรือประเมินโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10.3-1) 

 
 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก คณะฯ ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองศรีราชา 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมอ าเภอศรีราชา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ก าหนดจัดงาน
สงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจ าปี 255 7 และเชิญร่วมแต่งกายแบบไทย (สวมเสื้อลายดอก) คณะฯ จึง
ได้จัดโครงการร่วมรักษ์ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่ง
การแต่งกายแบบไทย หมายถึง การสวมเสื้อลายดอก หรือเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม หรืออื่น ๆ ที่ผลิตจาก
วัตถุดิบธรรมชาติด้วยกรรมวิธีการทอมือ การถักทอหรือลวดลายที่ปรากฏบนผ้าบ่งบอกถึงการผสมผสานเร่ืองราววิถีชีวิต
ของคนไทยในอดีต (10-4-1) นอกจากนี้ รคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ได้จัดโครงการจิตอาสาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (10-4- 2) การแต่งกาย และการแสดงความ
เคารพ คณะฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมอง การใช้ภาษาที่ถูกต้องจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้พบเห็นเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทที่ได้รับการย่กย่องในด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก ่
 นายสมชาย วรรณพงษ์ รหัสนิสิต 5534750952 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประจ าปี 2556 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ โดยเป็นรางวัลเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป และมีความเสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 
 
รายการหลักฐาน : 
10-1-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ป ี
10-1-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
10-1-3 ค าสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 
10-2-1 สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-3-1 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2556 
10-4-1 โครงการร่วมรักษ์ผ้าไทย ประจ าปี 2556 
10-5-3 ประกาศเชิดชูเกียรติ “ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประจ าปี 2556 จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/9-1-2.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-01-01.pdf
6.1-04-01
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/10-3-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/1O-4-1.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/10-5-3.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 11 : การพัฒนสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

 เป้าหมาย  : 4 ข้อ 
 รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา พ.ศ.2556  

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี
  2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย ์
  3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม่ าเสมอ 
  5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 

 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 

 

การด าเนินงาน : 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี คณะฯ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและนิสิตในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ของ
คณะฯ และนิสิตในคณะ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ ทั้งที่เป็นโครงการ/
กิจกรรมที่จัดโดยวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตศรีราชา และคณะฯ ให้ใส่จ านวนหรือสัดส่วน กลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาเขตบางเขน  
- การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา คารวะสามบูรพาจารย์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็น

ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (11-1-1) 
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาเขตศรีราชา  

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  โดยได้ด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส. การพัฒนาพื้นที่ และปลูกต้นไม้ (11-1-2) 

- พิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทาบูชาครู (11-1-3)  
- วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 1 8 ประจ าปี 2556 (11-1-4) 
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1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี (11-1- 5) 
- กิจกรรมประชุมเชียร์นิสิตปริญญาตรี (11-1- 6) 

 
 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
ในปีการศึกษา 255 6 คณะฯ ด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารสถานที่ที่คณะฯ รับผิดชอบ 
(11-2-1) 

 
 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในปีการศึกษา 
2556 คณะฯ ด าเนินการเก่ียวกับการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ด้วยการจัดหาต้นไม้เพื่อใช้ส าหรับตกแต่งสวนบริเวณ
ด้านหลังอาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (11-3-1) 

 
 การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ วิทยาเขตศรีราชา มีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จึงได้จัดสร้างอาคารศรีธรรมเกษตร เป็นลักษณะอาคารสูง 
2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร เป็นสถานประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและ
นิสิตวิทยาเขตศรีราชา (11-4-1) 
 
 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  บุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 3.51 (11-5-1) 
 
รายการหลักฐาน : 
11-1-1 พิธีวางพวงมาลา คารวะสามบูรพาจารย์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
11-1-2 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
11-1-3 พิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทาบูชาครู  
11-1-4 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 18 ประจ าปี 2556 
11-1-5 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท  
11-1-6 กิจกรรมประชุมเชียร์นิสิตปริญญาตร ี
11-2-1 ภาพด้านความปลอดภัย และความสะอาด 
11-3-1 ตกแต่งสวนบริเวณด้านหลังอาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
11-4-1 อาคารศรีธรรมเกษตร 
11-5-1 รายงานความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 

http://www.src.ku.ac.th/gallery/2557/G95/index.html
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G73/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/6/6.1-02-05.pdf
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G77/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/newecon/index.php/en/activities/item/19-20012556
http://econ.src.ku.ac.th/gallery2/2555/9/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.5-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-02.pdf
http://www.src.ku.ac.th/index.php?iPage=info/building
https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/report/fac_sqa_rpt.php?campus=S&fac=G&yr=56&sem=2
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ใน

การก ากับดูแลการบริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คณะฯ มีระบบการบริหารที่มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดที่
ได้มาจากการสรรหา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเรียนการสอน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 7  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 7 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ 

  3 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม  และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี
การศึกษา 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย 
  7 คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 องค์ประกอบที่ 7 :  
 การบริหารและการจัดการ 
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

  
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่ได้มาจากกระบวนการในการสรรหาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีบทบาทในการร่วมตัดสินใจในเชิงนโยบายในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ใน
การขับเคลื่อน การก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ไปในทิศทางที่ก าหนด 
 
การด าเนินการ : 
  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ รวมทั้งอ านาจและหน้าที่ของคณะรรมการประจ าให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2543 (7.1-01-01) โดยในรอบปี
การศึกษา 2556 คณะกรรมการประจ าคณะ มี 2 ชุด โดยชุดแรกครบวาระเมื่อวันที ่ 18 พฤศจกิายน 2556 (7.1-01-02) 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ชุดใหม่ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
(7.1-01-03) รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (7.1-01-04) 
7.1-01-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-01-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 

7.1-01-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ลงวันที ่
19 พฤษภาคม 2557 

7.1-01-04 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการประจ า
คณะ ประจ าปการศึกษา 2556 

 
  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ  ปีการศึกษา 
2556 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการสัมมนาคณะ (7.1-02-01) เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) (7.1-02-01) โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 (7.1-02-03) และด าเนินการติดตามประเมินผลผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ และ
รายงานผลในรูปแบบการรายงานแผน-ผล ปีละ 2 คร้ัง 
7.1-02-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 
2565) 

7.1-02-02 แผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2556 - 2565) 

7.1-02-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 7.1-02-04 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2556  

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-01-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-02-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-02-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-02-04.pdf
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 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกประเภทของบุคลากรในคณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างหรือการปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีการก ากับ ติดตาม รายงานแผน-ผลจากหน่วยงานภายในคณะ และคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ( 7.1-03-01, 7.1-03-02) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2557 คณะฯ ได้จดัโครงการผู้บริหารพบบุคลากร เพือ่เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้แสดงความคิดเห็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
ของคณะฯ เพื่อใช้ข้อมูลในการทบทวน SWOT และปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ในปีต่อไป (7.1-03-03) 
7.1-03-01 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 7.1-03-02 ข้อมูลการประชุมหน่วยงานภายในคณะ/ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ/ 
7.1-03-03 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556   

 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา  ผู้บริหารสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของบุคคลากรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะฯ 
โดยการก าหนดภาระหน้าที่ภายในคณะระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าหน่วยงานภายในต่าง ๆ ( 7.1-04-01) 
การมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ ( 7.1-04-02) เพื่อท าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล เพื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร (7.1-04-03) และรายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ( 7.1-04-04) ปีการศึกษ 2556 คณะฯ จัดโครงการผู้บริหารพบ
บุคลากร 2 คร้ัง (7.1-04-05) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอข้อคิดเห็นอันจะน าไปสู่การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์                   
ศรีราชา ต่อไปในอนาคต 
7.1-04-01 หนังสือก าหนดภาระหน้าที่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ 
7.1-04-02 รายการแสดงคณะกรรมการต่าง ๆ 

7.1-04-03 การประเมินผลการบริหางานของคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบปีที่ 2 ของการบริหารงาน 

7.1-04-04 รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์    
ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 

7.1-04-05 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556   

 
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็ม

ตามศักยภาพ  ผู้บริหารคณะฯ ได้จัด โครงการผู้บริหาร พบบุคลากร  ปีละ 2 คร้ัง  (7.1-05-01) โดยผู้บริหารถ่ายทอด
ประสบการณ์และชี้แนะการท างานให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการบริหารคณะฯ ต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมผู้บริหารแต่ละคร้ังจะมีการสรุปองค์ความรู้ 
One Point Lesson (OPL) เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (7.1-05-02) 

 
7.1-05-01 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556 7.1-05-02 สรุปองค์ความรู้ One point lesson (OPL)  

 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้บริหารยึด

หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ือง
ของคุณภาพทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คณะฯ มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. (7.1-06-01) 

2. หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ที่ได้พัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้ว มาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-02-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-03-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-05-02.pdf
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ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามพันธกิจ อีกทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบข้อมูลสารสนเทศ (7.1-06-02) ประกอบด้วย 

- สารสนเทศนิสิต : http://www.regis.ku.ac.th/kpr/ และ http://158.108.102.16/reg/signinx.aspx 
- สารสนเทศหลักสูตร : http://www.regis.ku.ac.th/cpctrt/curriculum/table12.php 
- สารสนเทศบุคลากร : http://www/person.ku.ac.th/new_personweb/stat.php 
- สารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษาและภาวะการท างาน : http://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ :  

http://www.plan.ku.ac.th/Login.aspx 
   - ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร :  
    http://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php 
   - ระบบรายงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย :  

http://ku-work.ku.ac.th/ku-person/login1.aspx 
   - ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :  
    https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

3. หลักการตอบสนอง ( Responsiveness) และ 4. หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability) ในปี
การศึกษา 2556 คณะฯ ได้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมในด้านวิชาการ และด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
พันธกิจหลักของคณะฯ (7.1-06-03) เช่น 

 - โครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชน  เร่ือง “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสู่ กลุ่ม SME ส าหรับ
ชุมชน” วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 - โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ใน จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2556 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
  5. หลักความโปร่งใส ( Transparency) และ 6. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation) คณะฯ มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม โดยก าหนดให้มีผู้แทนบุคลากรอยู่ในคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (7.1- 06-04) เพื่อให้มีโอกาสในการรับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะฯ นอกจากนี้ใน
ส่วนของโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ยังก าหนดให้มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย (7.1-06-05) ซึ่งถือว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสังคมภายนอกได้ร่วมก าหนดนโยบายการบริหารงาน รวมถึงรับทราบ และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะฯ ได้อย่างโปร่งใส นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักความโปร่งใส คณะฯ 
ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี และการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นประจ าทุกปี (7.1- 06-06) โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะจากบุคลากรในหน่วยงาน (7.1-06-07) 
  7. หลักการกระจายอ านาจ ( Decentralization) คณบดี มีการกระจายอ านาจให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
เพื่อช่วยการบริหารจัดการงานของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ  (7.1-06-
08) ดูแลก ากับงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น การบริหารและธุรการ การจัดการศึกษา งานวิจัยของคณะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนงานร่วมเป็นกรรมการ (7.1- 06-09) 
เพื่อเป็นการระดมความคิดในการพิจารณาตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ บุคลากรของคณะฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิด
จรรยาบรรณ จะมีการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณ ตลอดจนการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรของคณะฯ ไว้อย่างชัดเจน (7.1-06-10) 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและ
การให้บริการ โดยผู้บริหารคณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน โดยในคณะผู้บริหารจะมีองค์ประกอบจากบุคลากรที่มาจากสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (7.1- 06-11) 
นอกจากนี้ ในการรับบุคคลเข้าท างาน ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบ
ในต าแหน่งต่าง ๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสม อภาค ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ อายุ 
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ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนา และเมื่อผ่านการคัดเลือกและผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ปฏิบัติงานในคณะฯ ล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความสามารถของตนอย่างเท่าเทียม
กัน (7.1-06-12) 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดย
ฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร ตัวอย่างส าคัญที่แสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินใจ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ หรือที่ประชุมส าคัญของคณะฯ ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร แนวทางปฏิบัติ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน 
(7.1-06-13) 
7.1-06-01 รายการผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-06-02 ระบบข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7.1-06-03 โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมในด้านวิชาการ และ
ด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองพันธกิจหลักของคณะฯ 

7.1-06-04 
7.1-06-11 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2554 และลงวันที ่19 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

7.1-06-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์                    
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

7.1-06-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 3066/2556 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

7.1-06-07 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที ่3020/2556 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

7.1-06-08 หนังสือก าหนดภาระหน้าที่ รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ 

7.1-06-09 รายการแสดงคณะกรรมการต่าง ๆ 7.1-06-10 -  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหา
วิทยาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 
-  ข้อบังคับว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2553 

7.1-06-12 ข้อมูลบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2556 

7.1-06-13 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 
  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน  2556 
ได้ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 2 ปี (27 กันยายน 2555 – 26 กันยายน 
2556) (7.1-07-01) โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี โดยบุคลากร และนิสิต ( 7.1-07-02) 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของคณบด ี
รอบปีที่ 1 

(คะแนนเฉลี่ย) 
รอบปีที่ 2 

(คะแนนเฉลี่ย) 
- ด้านภาวะผู้น า 3.99 3.90 
- ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงาน 3.94 3.79 
- ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 3.85 3.80 
- ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก  4.04 3.77 
- ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณบดีในภาพรวม 4.19 3.81 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-01.pdf
http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=31
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-10.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-06-12.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-03-02.pdf
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ความคิดเห็นของนิสิตต่อการปฏิบัติงานของคณบด ี
รอบปีที่ 1 

(คะแนนเฉลี่ย) 
รอบปีที่ 2 

(คะแนนเฉลี่ย) 
- ด้านการเรียนการสอน  3.96 4.02 
- ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 3.95 3.97 
- ด้านกายภาพของคณะ 3.89 3.97 
- ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณบดีในภาพรวม 3.87 4.01 
 
ข้อเสนอแนะของนิสิตเพื่อการพัฒนาคณะ 
- ปรับปรุงห้องน้ า และเพิ่มจ านวนห้องน้ า เพื่อรองรับกับจ านวนนิสิตที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงการท าความสะอาดห้องน้ า 
- ต้องการให้มีสถานที่นั่งพักโดยรอบบริเวณอาคารที่ใช้เรียน ให้เพียงพอกับปริมาณนิสิต 
- ควรจัดให้มีอาหารว่าง (ขนมและเครื่องดื่ม) และจัดบริการอาหารกลางวันส าหรับนิสิต เนื่องจากเวลาพักกลางวัน 1 

ชั่วโมง ท าให้กลับเข้าเรียนไม่ทันในช่วงบ่าย เพราะร้านอาหารอยู่ไกลส าหรับนิสิตปริญญาโท 
- ปรับปรุงคุณภาพของน้ าดื่มที่บริการให้นิสิต เช่น ความสะอาดของภาชนะ เป็นต้น 
- ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าหรับนิสิตให้มีความรวดเร็วมากข้ึน เช่น การแจ้งตารางเรียน ตารางสอบ 

การช าระค่าลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนของรายวิชา ในแต่ละเทอมให้รวดเร็วขึ้น 
- ควรจัดให้มีห้องสมุดของคณะ และจัดหาหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าเพื่อท า

วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือท าวิจัย 
- อยากให้มีห้อง e-learning เพื่อไว้ให้นิสิตสามารถทบทวนวิชาเรียนได้ 
- ต้องการให้คณะฯ ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบอาคาร 5 และ อาคาร 18 เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถท ากิจกรรม

ในช่วงตอนเย็นได้อย่างปลอดภัย และนิสิตไม่มีพื้นที่ใช้อ่านหนังสือในช่วงเวลาตอนค่ า 
- ต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และพี่ปริญญาโท ให้มากข้ึน 
  ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาการบริหารงานของคณบดีในรอบปีที่ 3 
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ เนื่องจากวิทยาเขตศรีราชามีนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จึงควรด าเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตศรีราชา เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในเร่ืองของอาหารที่มีจัดบริการแก่นิสิต เนื่องจากอาคาร 5 และอาคาร 18 ซึ่งเป็นอาคารที่คณะ
เศรษฐศาสตร ์ศรีราชา ใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อยู่ไกลจากที่ตั้งโรงอาหารกลางของวิทยาเขตศรีราชา 
และมีเพียงหลังเดียว ประกอบกับจ านวนนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา มีเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัด
จ าหน่ายอาหาร ส่งผลท าให้กลับเข้าเรียนไม่ทันในช่วงบ่าย เป็นต้น  
7.1-07-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราว

ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
7.1-07-02 ผลการบริหารงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์    

ศรีราชา ครบรอบ 2 ปี โดยบุคลากร และนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.1-04-03.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
  2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ระบุในข้อที่ 1 
  3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร(Explicit Knowledge) 

  5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร(Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

  
เกณฑ์การประเมิน : 

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 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการพัฒนาคณะสู่องค์การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2556 ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาบุคคล เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยใช้ SECI Model  มีการพิจารณา
ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ที่อบรม การจัดท าคู่มือ การติดผล และช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

 
การด าเนินการ : 
  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  คณะกรรมการพัฒนาบุค ลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยเน้นเร่ืองการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน ” และด้านการวิจัย หัวข้อ “ การ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ” และในส่วนของ บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ 
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“เทคนิคการท า 5ส ” ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้  สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของคณะ      
(7.2-01-01) 
7.2-01-01 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ระบุในข้อที่ 1  แผนการจัดการความรู้  ประจ าปีการศึกษา 2556 ของบุคลากรสาย
วิชาการ  ได้ระบุองค์ความรู้สอดคล้องกับพันธกิจด้าน การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย โดย บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ 
คณาจารย์ของคณะฯ ส่วนแผนการจัดการความรู้ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ ระบุองค์ความรู้สอดคล้องกับพันธ
กิจของส านักงานเลขานุการ โดยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสังกัดส านักงานเลขานุการคณะ (7.2-02-01) 
7.2-02-01 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit Knowledge) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  จาก
แผนการจัดการความรู้ในส่วนกิจกรรมที่ต้องรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบใช้กิจกรรมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Face to Face) ถ่ายทอดความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด(7.2-03-01, 7.2-03-02, 7.2-03-03) 
7.2-03-01 KM หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” 7.2-03-02 KM หัวข้อ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน” 
7.2-03-03 โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “เทคนิคการท า 5ส” 
  

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อที่ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร( Explicit 
Knowledge) จากแผนการจัดการความรู้ในส่วนกิจกรรมที่ต้องรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ได้แบ่งกิจกรรมและก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดหาความรู้ที่เก่ียวข้องจาก เพื่อให้ตรงกับองค์ความรู้ที่จะจัดการ 
และใช้กิจกรรมจัดประชุมเล่าเร่ือง (Story Telling) จากการรวบรวมเอกสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย (7.2-04-01) 
7.2-04-01 ภาพกิจกรรมจัดประชุมเล่าเรื่อง(Story Telling)  

 
มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  จากการรวบรวมความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ได้สรุปข้อมูล และจัดท าเป็น
คู่มือและแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ประโยชน์ภายในคณะ (7.2-05-01, 7.2-05-02, 7.2-05-03) 
7.2-05-01 คู่มือ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ” 7.2-05-02 คู่มือ “การเขียนเอกสารประกอบการสอน” 
7.2-05-03 คู่มือ “เทคนิคการท า 5ส”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/7.2-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.2-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/2/2.4-03-01.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีแผนระบบสารสนเทศ(Information System Plan) 
  2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ  โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงินและสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

  
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 5 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

   
เกณฑ์การประเมิน : 

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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงมาจากระบบสารสนเทศของทางวิทยา
เขต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริหารงานแบบรวมศูนย์ของวิทยาเขต มีระบบที่ใช้ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริหาร และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับวิทยาเขต ใน
ส่วนของระบบสารสนเทศที่คณะฯ ดูแลได้มีระบบป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของข้อมูลและ สารสนเทศ มีระบบส ารอง
และกู้คืน และมีการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

 
การด าเนินการ : 
  มีแผนระบบสารสนเทศ( Information System Plan) คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน (7.3-01-01) รับผิดชอบในการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (7.3-01-02) 
7.3-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน 7.3-01-02 แผนระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
คณะฯ ใช้ประโยชน์จากร ะบบสารสนเทศของ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ( ERP) ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (7.3-02-01) 
7.3-02-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของ มก. 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.3-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.3-01-02.pdf
http://www.ku.ac.th/newdesign/content.php?id=31
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มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน ด าเนินการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
โดยก าหนดการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการให้บริการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (7.3-03-01) 
7.3-03-01 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  จากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2556 พบว่า ผู้ใช้บริการต้องการให้คณะฯ มี
การพัฒนาและปรับปรุงด้านอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ให้มีความทันสมัย คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน ได้น าผลการประเมินดังกล่าว ไปใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปีต่อไป (7.3-04-01) 
7.3-04-01 แผนด าเนินงานด้านสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  คณะเศรษฐศาสตร์       

ศรีราชา  มีการส่งข้อมูลผ่นระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online (7.3-05-01) 
7.3-05-01 ระบบ CHE QA Online 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
  2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน ตามบริบท

ของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

  3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.3-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.3-01-02.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 5 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 6 5.00 
ผลการประเมิน กก. 5 5.00 

   
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ก ากับและควบคุมกลไกในการบริหาร
ความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงในทุกโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ ก่อนการขออนุมัติโครงการจากคณบดี การบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ ยึดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคู่มือบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และงานประจ าที่เป็นผู้พัฒนาระบบและติดตามระบบ ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 

 
การด าเนินการ : 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในควบคุมภายใน เป็นผู้ก ากับและควบคุมกลไกในการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยคณบดีเป็นที่ปรึกษา รองคณบดีเป็นประธาน และมีตัวแทนบุคลากรทุกส่วนงานร่วมเป็นกรรมการ  
(7.4-01-01)  
7.4-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมในทุกบริบทของการท างานคณะ ใน
ปีงบประมาณ 2557 ได้ท าการวิเคราะห์พบความเสี่ยงที่ต้องจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ (1) การพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ในเป้าประสงค์ที่ 2.3 มีระบบสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  
(2) ด้านทรัพยากร การใช้พื้นที่ของอาคาร 18 และ (3) ด้านการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารภายในองค์กรในการแจ้งข่าวสาร
ทั่วไป (7.4-02-01) 
7.4-02-01 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดท าได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาส
ที่จะเกิดและผลกระทบ เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของแต่และด้านว่ามีด้านใดอยู่ในความเสี่ยงสูง ในปีงบประมาณ  2557 
พบว่าความเสี่ยงสูงที่ต้องบริหารจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ ในเป้าประสงค์ที่ 2.3 มีระบบสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  (2) ด้านทรัพยากร  การใช้
พื้นที่ของอาคาร 18 และ  (3) ด้านการปฏิบัติงาน  โดยการสื่อสารภายในองค์กรในการแจ้งข่าวสารทั่วไป  จึงเลือกมา
ด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของปีการศึกษานี้ (7.4-02-01, 7.4-03-01) 
7.4-02-01 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-02-01.pdf
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มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  จากความเสี่ยงสูงที่ต้อง
บริหารจัดการ 3 ด้าน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 โดย
ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณค่าใช้จ่าย คณะฯ 
มีการด าเนินงานตามแผนครบทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะท าให้ความเสี่ยงลดลง 
ตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (7.4-03-01) 
7.4-03-01 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ปีงบประมาณ 2557 

มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ารายงานตามแบบติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 พร้อมข้อเสนอแนะและปรับปรุงเสนอต่อกรรมการประจ าคณะ (7.4-05-01, 7.4-05-02) 
7.4-05-01 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ปีงบประมาณ 2556 
7.4-05-02 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2556 

 
มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา (7.4-06-01) 
7.4-06-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-05-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/7/7.4-06-01.pdf
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 ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
  ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

 เป้าหมาย  : ค่าคะแนน 4.00 
 รอบระยะเวลา :  ปีการศึกษา พ.ศ.2556 

ผลการด าเนินงาน : 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย 
n/a 4.70 4.80 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 4.70 4.70 
ผลการประเมินตนเอง 4.80 4.80 
ผลการประเมิน กก. 4.80 4.80 

 
รายการหลักฐาน : 
13-1-1 ผลประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

 
 

 
  

 

 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/11/13-1-1.pdf
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินรายได้ของ

คณะฯ ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนรายได้ที่ได้จากการบริการวิชาการและ
การบริหารทรัพย์สิน ส่วนงบประมาณแผ่นดินได้รับในบางส่วนที่เป็นค่าวัสดุฝึก การบริหารงบประมาณการเงินของคณะฯ 
ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การเงินที่วิเคราะห์ถึงการได้มาของเงินและการใช้ไปของเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของ
คณะ และมีการติดตามการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าท าให้มีเงินรายได้คงเหลือสะสม
หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน ในการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันจะเนินความโปร่งใส ความ
ถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 8 นี้มีตัวบ่งชี้
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ได้คะแนน 5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 8  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 8 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
  4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ัง 
  5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  และ

ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
  6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  
 
 

 

 องค์ประกอบที่ 8 :  
 การเงินและงบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น  ๆ ที่คณะได้รับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต้อง
แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของคณะฯ ได้ 
 
การด าเนินการ : 
  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  การบริหาร จัดการด้านการ เงิน และ
งบประมาณของคณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของคณะ (8.1-01-01, 8.1-01-02)  
8.1-01-01 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2557-2560) คณะเศรษฐศาสตร์              

ศรีราชา 
8.1-01-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการก าหนดการจัดสรรการจัดหา
งบประมาณรายได้จากการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงินของคณะฯ แล้วน ามาหากลยุทธ์การเงินโดยการใช้ SWOT Matrix 
น ามาจัดสรรตามหมวดการใช้เงิน ดังนี้ (8.1-02-01, 8.1-01-02) 

 
8.1-02-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 8.1-02-02 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-02-02.pdf
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มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินของคณะ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ ที่
ตอบสนองพันธกิจของคณะฯ โดยการจัดสรรตามประเภทการจ่ายมีสัดส่วนดังนี้ (8.1-01-02) 

 
8.1-03-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 8.1-03-02 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 

 
มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง งานการเงิน ส านักงานเลขานุการคณะ ท าหน้าที่จัดท ารายงาน งบรายรับ รายจ่าย/งบดุลแสดงสถานะการเงิน  เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อเสนอเป็นวาระติดตาม  โดยในปีงบประมาณ 2556 สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ (8.1-04-01, 8.1-04-02, 8.1-04-03) 

รายรับจริงแต่ละประเภทต่อรายรับทั้งหมด  

 
รายจ่ายจริงแต่ละประเภทต่อรายจ่ายทั้งหมด 

                     
8.1-04-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 8.1-04-02 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1-04-03 รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2556   

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-04-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-04-03.pdf
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มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคง
ของคณะอย่างต่อเนื่อง งานการเงิน ส านักงานเลขานุการคณะ จัดท ารายงานการเงินส าหรับผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ 
2556 ประกอบด้วย รายงานการใช้งบประมาณเทียบกับแผน รายงานการลงทุนของคณะฯ งบกระแสเงินสด เพื่อรายงาน
ต่อคณบดีและที่ประชุมกรรมกาประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง (8.1-05-01) 
8.1-05-01 รายงานทางการเงินประกอบด้วย รายงานการใช้

งบประมาณเทียบกับแผน รายงานการลงทุน งบกระแสเงิน
สด ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี และใน
ส่วนของคณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  (Audit Committee) เข้าตรวจสอบ  และติดตามการใช้
งบประมาณของคณะ และรายงานเสนอคณบดีเป็นประจ าทุกปี (8.1-06-01, 8.1-06-02) 
8.1-06-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
8.1-06-02 รายงานการตรวจสอบและติดตามการใช้

งบประมาณประจ าปี 2556 

 
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  คณะฯ ได้ ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ( ERP) ใช้เพื่อบริหารควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ พัสดุการเงิน และบัญชี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 สามารถออกรายงานทางการเงินที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ท าให้สามารถจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อคณบดี และคณะกรรมการประจ าคณะตามแผนที่
ก าหนด (8.1-07-01, 8.1-07-02, 8.1-07-03) 
8.1-07-01 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP) 8.1-07-02 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1-07-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   

 
 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-06-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-06-02.pdf
http://www.finance.ku.ac.th/finance_oldversion/ERP_System.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/8/8.1-04-01.pdf
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คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนารูปแบบ PDCA บูรณา
การเข้ากับงานประจ าและตัวบ่งชี้ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ภายในและตัวบ่งชี้ภายนอก ซึ่ง ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วัดได้จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ก าหนดขึ้น  โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารมีการน าผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคล
และหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และได้มีแผนการปฏิบัติการร่วมกันในแต่ละรอบปี
การศึกษา ผลการด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 9 นี้มีตัวบ่งชี้จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
มาก 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ตาม  
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้ คะแนนเฉลี่ย  4.91 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ คะแนนเฉลี่ย  4.85 ผลประเมินได้ คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 9  ผลการด าเนินงานคะแนนเฉลี่ย(Y) แต่ละองค์ประกอบ(X) ตามจ านวนตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบที่ 9 :  
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
  3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน  ประกอบด้วย  1) การควบคุม  

ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อกรรมการประจ าคณะและและจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา  โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

  5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน ์

    
 

ผลการด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน 

 

ผลประเมิน กก. ปีท่ีแล้ว 7 5.00 
ผลการประเมินตนเอง 7 5.00 
ผลการประเมิน กก. 7 5.00 

 
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 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาอยู่ในรูปแบบ Quality Management System : QMS ที่มีการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA 
บูรณาการเข้ากับงานประจ าและตัวบ่งชี้ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ภายในและตัวบ่งชี้ภายนอก  โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอก มีระบบข้อมูลที่อยู่บนออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ กับเครื่องข่ายระดับคณะภายในมหาวิทยาลัย ผลการ
ด าเนินงานมีดังนี้ 
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การด าเนินการ : 
  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  (9.1-01-01) ท าหน้าที่เป็นกลไลเพื่อควบคุมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ และจัดท าแผนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (9.1-01-02) และจัดท าระบบ Quality 
Management System: QMS (9.1-01-03) ที่มีการพัฒนาวงจรคุณภาพ PDCA บูรณาการเข้ากับงานประจ าและตัวบ่งชี้
ทั้งที่เป็นตัวบ่งชี้ภายในและตัวบ่งชี้ภายนอก 
9.1-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 9.1-01-02 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 

2556 
9.1-01-03 รูปแบบระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management 

System : QMS 
  

 
  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยคณบดีได้ประกาศนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่มี
ทิศทางของคณะที่เน้นระบบการประกันคุณภาพเป็น Road map ของการเข้าสู่วิสัยทัศน์ในแผน ยุทธศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 10 ปี ของคณะ (9.1-02-01)  
9.1-02-01 ภาพ Road map ของการเข้าสู่วิสัยทัศน์ในแผน 10 ปี 

(2557-2566) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คณะ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  คือ “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรร ค์ สามัคคี” (9.1-03-01) 
เป็นกรอบการด าเนินงานของบุคลากรและนิสิตของคณะฯ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงาน ได้
จัดท าระบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยสอบถามจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2554 จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตของนายจ้างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ด้านส านึกดี มีค่าเฉลี่ย 4.16  ด้านมุ่งมั่น มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 3.40 และด้านสามัคคี มีค่าเฉลี่ย 4.16 (9.1-03-02) ส าหรับคณะฯ มีกระบวนการ
ประเมินผลบุคลากรและนิสิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ผ่านโครงการ/กิจกรรม (9.1-03-03)  
9.1-03-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/7778 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2554 เรื่อง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

9.1-03-02 -  รายงานผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ                
อัตลักษณ์ 

-  สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับตรี โท เอก 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2556 

9.1-03-03 โครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียง   

 
มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะและและจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ท าหน้าที่ในการควบคุมติดตาม
การด าเนินงานและการประเมินคุณภาพ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 (9.1-04-01) และ
พัฒนาแบบฟอร์มโครการต่างๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ จะต้องเสนอแผนกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการด าเนินงานตามแนวทาง
วงจร PDCA  (9.1-04-02) และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  (9.1-04-
03) และจัดส่ง รายงานการประกันคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับขั้น  (9.1-04-04) และรายงานข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ สกอ. ก าหนด ผ่านระบบ CHE QA Online (9.1-04-05) 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-01-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-01-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-02-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-02.pdf
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-03-03.pdf
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9.1-04-01 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2556 9.1-04-02 ตัวอย่างโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ มี
ขั้นตอนในการด าเนินงานตามแนวทางวงจร PDCA   

9.1-04-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 9.1-04-04 บันทึกข้อความ การส่งรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 

9.1-04-03 ระบบ CHE QA Online   

 
มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) (9.1-05-01) เพื่อเสนอต่อ
ส านักประกันคุณภาพ จากนั้นคณะฯ จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (9.1-05-02) เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งในรอบปีการศึกษาถัดไป และรายงานผล
การด าเนินงานต่อส านักประกันคุณภาพ 
9.1-05-01 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) 
9.1-05-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

(สปค.02) 

 
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการบริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ฐานข้อมูลงานบุคคล และฐานข้อมูลการเงิน (9.1- 06-01) นอกจากนี้ คณะฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์ของส านักประกันคุณภาพ เช่น แบบฟอร์มเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ คู่มือประกัน
คุณภาพ เป็นต้น (9.1-06-02) 
9.1-06-01 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ 9.1-06-02 เว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพ

http://www.qa.ku.ac.th 

 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ  คณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ เช่น 

 นิสิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอน จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (9.1-07-01) 

 ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (9.1-07-02) 

 ผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
สังคมของคณะฯ (9.1-07-03) 

 บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากการจัด โครงการผู้บริหาร
พบบุคลากร ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง (9.1-07-04) จากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (9.1-07-05)  

 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  ได้เรียนเชิญบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาคณะฯ มาสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงคณะฯ (9.1-07-06) 
9.1-07-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.1-07-02 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สมศ. 2) 
และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้              
สมศ. 16.2) 

9.1-07-03 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของกิจกรรม
การให้บริการวิชาการของคณะฯ 

9.1-07-04 รายงานผลการด าเนินงานการจัดโครงการผู้บริหาร
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

9.1-07-05 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

9.1-07-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2555 ภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-01-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-04-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-04-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-04-04.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-05-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-05-02.pdf
http://www.ku.ac.th/portal/
http://www.qa.ku.ac.th/
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-02.pdf
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php
https://regis.ku.ac.th/identity/process/list_institute.php
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-04.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-05.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-07-06.pdf
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มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 51 หน่วยงาน ประกอบด้วย 28 คณะ  1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 7 สถาบัน 13 
ส านัก และ 1 ศูนย์ ลงนามวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (9.1-08-01) (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ลงนามวันที่ 22 มกราคม 2557  (9.1-
08-02) และ (3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  กับ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ลงนามวันที่ 29 เมษายน 2557 (9.1-08-03) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ของทั้ง 2 หน่วยงาน ( 9.1-08-04) และได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจ าปี 
2557  กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะวิชา วันที ่11 ตุลาคม 2556 เป็นต้น (9.1-08-05) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เช่น โครงการเยี่ยมบ้านเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา  ณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 และวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ( 9.1-08-06) โครงการอบรมการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA วันที ่18 มีนาคม 
2557  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามหลัก PDCA รวมถึงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และบทบาทของนิสิตในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันในกลุ่มผู้น านิสิต  (9.1-08-07) โครงการ “การพัฒนากระบวนการท างานด้วย 
Lean Government ส าหรับการให้บริการงานสนับสนุน ” วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้กระบวนการท างานภายใน
หน่วยงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาหน่วยงานของตนเองได้ (9.1-08-08) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน เช่น กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสร
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน (9.1-08-09) โครงการ “การพัฒนากระบวนการท างานด้วย Lean 
Government ส าหรับการให้บริการงานสนับสนุน ” วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  ส าหรับคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการก าหนดแนวทางการบูรณาการภารกิจการจัด
การศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยก าหนดกรอบการท างานและแนวปฏิบัติ รวมถึงแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ (9.1-08-10)                       
9.1-08-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
9.1-08-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

9.1-08-03 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ คณะเศรษฐศาสตร ์

9.1-08-04 แผนปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

9.1-08-05 ภาพกิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-08-06 โครงการเยี่ยมบ้านเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-08-07 โครงการอบรมการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA 9.1-08-08 โครงการ “การพัฒนากระบวนการท างานด้วย Lean 
Government” 

9.1-08-09 กิจกรรมประชุมหารือร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
บางเขน 

9.1-08-10 การก าหนดแนวทางการบูรณาการภารกิจการจัด
การศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ 

 
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้หน่วยงาน

อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้พัฒนารูปแบบของการท าแผนกลยุทธ์ และจัดท าแบบฟอร์ม
โครงการที่มีการเชื่อมโยง Output และ Outcome ที่ชัดเจน และได้ท าการเผยแพร่ให้กับคณะต่างๆ ในวิทยาเขตศรีราชา 
ในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 มี
หลายหน่วยงานที่น าไปปรับใช้ โดยเฉพาะการบริหารแผนและโครงการของวิทยาเขตศรีราชา ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (9.1-
09-01, 9.1-09-02) 
9.1-09-01 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมและน าเสนอวิธีการทบทวนแผนกล

ยุทธ์ของวิทยาเขต เมื่อวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2556 
9.1-09-02 ตัวอย่างแผนกลยุทธ์และโครงการท่ีส านักงานวิทยาเขตศรี

ราชา น ารูปแบบจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ไปใช ้

http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-01.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-02.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-03.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-04.pdf
http://qa.ku.ac.th/webqaku/kubatko/detailphoto/detailphotosupport01052014.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-06.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-07.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-08.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-09.pdf
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-08-10.pdf
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2556/G87/index.html
http://econ.src.ku.ac.th/QA_ECON/9/9.1-09-02.pdf
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