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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เดิมเป็นสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงานนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ศรีราชา”ต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนากาลังคนในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีมติอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนดฐานะจาก “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา” เป็น “วิทยาเขตศรีราชา” ตั้งอยู่
ณ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 199 ไร่ ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ และ 1 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีปณิธาน “วิทยาเขต
ศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและ
เอกชน” และกาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ที่พร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งการ
เรียนรู้”
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการในระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลของการประเมินระดับคณะ
วิชา และระดับหลักสูตร
วิทยาเขตศรีราชามีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมี
การด าเนิ น การตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 13 ตั ว บ่ ง ชี้ โดยผลการประเมิ น ตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.98 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ โดยมีปัจจัยนาเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.51) กระบวนการ อยู่ในระดับ พอใช้
(คะแนนเฉลี่ย 3.41) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.07)
หากพิจ ารณาตามองค์ป ระกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่มีผ ลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แ ก่
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.01 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.81
สาหรับองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ย 3.00 ส่วนผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนน
เฉลี่ย 2.05 และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 2.00

1

สาหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้ อ เสนอแนะในภาพรวม เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
จุดแข็ง
1. วิทยาเขตมีทาเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
2. วิทยาเขตมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาเขตยังมีจานวนหลักสูตรและนิสิตนานาชาติน้อย ยังไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตทีม่ ุ่ง
สู่ความเป็นนานาชาติ
2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาเขต ในภาพรวมไม่สื่อให้เห็นผลการดาเนินงานได้อย่าง
ครบถ้วน และระบบการจัดเอกสารหลักฐานบางตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาเขตควรกาหนด Roadmap ด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ มีตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ชัดเจน โดยเน้นคณะหรือหลักสูตรที่มีความพร้อม ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นมาตรการสาคัญเพื่อสร้างความโดดเด่นของการเป็น
แหล่งผลิตบัณฑิตระดับนานาชาติ
2. ควรพัฒนาสมรรถนะนิสิตให้มีทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถรองรับสถานประกอบการใน
ภูมิภาคตะวันออก
3. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม ควรมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผน
และควรพิจารณาทบทวนการเขียนตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม โดย
จัดให้มีการอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจในการเขียนและประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต้อง และ
สามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ได้
4. วิทยาเขตควรปรับปรุงการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มีความครบถ้วน และชัดเจน
รวมทั้งจัดระบบเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดเพื่อนาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.05 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยวิทยาเขต
ศรีราชามีหลักสูตรหลัก 18 หลักสูตร ผ่านการกากับมาตรฐานคุณภาพ ครบทุกหลักสูตร มีผลการประเมินได้
คุณภาพระดับดี จานวน 3 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับปานกลาง 10 หลักสูตร ได้คุณภาพระดับน้อย 5 หลักสูตร
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตเชื่อมั่นในความเป็น
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรของวิทยาเขต อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
34.00 เป็นร้อยละ 39.04 มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.48 เป็นร้อยละ 21.92
2. ด้านการวิจัย มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี โดยแต่ละคณะของวิทยาเขต
มีการสนับสนุนและสร้างระบบและกลไกให้อาจารย์มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทาให้มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของวิทยา
เขต จากเดิมคะแนนเฉลี่ย 2.39 เป็นคะแนนเฉลี่ย 3.32 และมีสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทาให้คณะได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 3 คณะ จึงทาให้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยของ
วิทยาเขตเพิ่มขึ้นจากเดิมคะแนนเฉลี่ย 3.30 เป็นคะแนนเฉลี่ย 3.72
3. ด้านการบริการวิชาการ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยวิทยาเขต
มีทาเลที่ตั้ง ที่ได้เปรีย บเชิงยุ ทธศาสตร์ ซึ่งแต่ล ะคณะของวิทยาเขตศรีราชา มี ศักยภาพและองค์ความรู้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม วิทยาเขต
ควรกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ท้าทายของการบริการวิชาการ เนื่องจากสิ่งที่ทาเป็นการบริหารเชิงตั้งรับตาม
ศักยภาพของหน่วยงาน และกาหนดให้มีตัว บ่งชี้และเป้าหมายของการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้ครบทุก
มุมมอง (Balanced Scorecard)
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้อง
ปรับปรุง โดยวิทยาเขตศรีราชา ต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของเป้าประสงค์ที่เกิดจากผลของการทาโครงการ/
กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน เช่น ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
หรืออัตลักษณ์ขององค์กร
5. ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับ ดี โดยวิทยาเขต
ศรีราชา ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ที่มีความสมบูรณ์ โดยกาหนดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่มีความ
ท้าทาย สอดคล้ องกับ วิสั ย ทัศน์ ที่วิทยาเขตกาหนด แล้ว ถอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒ นาบริห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการประจาปี
ประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557
การติ ดตามผลการดาเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ฯ ในรอบปี การศึกษา 2557 พบว่ า
วิทยาเขตศรีราชา มีข้อเสนอแนะ 17 ประเด็น ซึ่งได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง จานวน 22 โครงการ
และอยู่ระหว่างดาเนินการ 7 โครงการ ซึ่งมีบางโครงการไม่ตอบวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอแนะที่เสนอไว้ เช่น
- วิทยาเขตควรเพิ่มการควบคุมกากับดูแลหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่า แต่จัดโครงการอบรม มคอ.
ออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่โครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะได้
- วิทยาเขตควรดาเนินการประเมินคุณภาพของการจัดบริการนิสิตระดับปริญญาตรี แต่จัดโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งไม่ใช่โครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะได้
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ ณ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 199 ไร่
ประกอบด้วย 5 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ 1 หน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีเจตนารมณ์ในการผลิตกาลังคน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
รองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการทาง
วิชาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และกาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัย
อันดับหนึ่งในภาคตะวันออก ที่พร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้”
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 29
หลักสูตร (เป็นหลักสูตรหลัก 18 หลักสูตร หลักสูตรยืม 11 หลักสูตร) แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร
และระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร มีอาจารย์ประจาทั้งหมด 251.5 คน ในจานวนนี้มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 37 คน มี
บุคลากรสายสนับสนุน 32 คน
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 วิ ท ยาเขตศรี ร าชามี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ 5
องค์ประกอบ และมีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.
2558 โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.03 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 ได้คุณภาพระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย 2.34 โดยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม มีคะแนน
เฉลี่ย 2.38 และมีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน 28 หลักสูตร จากทั้งหมด 29 หลักสูตร
ทั้งนี้เป็นเพราะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ขอใช้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ โดยการบริหารจัดการ
หลักสูตรนี้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จึงส่งผลให้ที่คณะวิทยาการจัดการไม่ผ่านด้วย นอกจากนี้การประเมินในองค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนผลการ
ประเมินในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.23, 3.00 และ 3.08 ตามลาดับ

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
 การวางแผนและการประเมิน
1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน
2. การดาเนินการระหว่างการตรวจประเมิน
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คณะกรรมการประเมิน ฯ พบผู้ บริห ารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กาหนดเวลาการประเมิน และแนะนาคณะกรรมการประเมินฯ รองอธิการบดีวิทยา
เขตศรีราชาแนะนาผู้บริหารของวิทยาเขต และผู้บริหารคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของวิทยาเขต
ให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประเมินและนาเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขต
รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันนาไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขต
3. การดาเนินงานหลังการตรวจประเมิน
สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และสานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
กาหนดให้ กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิ งประจักษ์ และสอบทานข้อมูล โดยการหารือหรื อ
สั ม ภาษณ์ และน าข้ อ มู ล มาพิ จ ารณาร่ ว มกั บ คณะกรรมการทุ ก คน เพื่ อ ตั ด สิ น ผลในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ แ ละทุ ก
องค์ประกอบคุณภาพ และนาเสนอผู้ บริ หารและบุคลากรวิทยาเขตรับทราบและดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป
 วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่อยืนยันสภาพการดาเนินงานของวิทยาเขตและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กาหนด
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของวิทยาเขต และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขต
3. ติดตามประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา
4. เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สาธารณชน
 กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ประสิทธิผลของการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของวิทยาเขต ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ
 กาหนดการประเมินฯ
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วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 06.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เดินทางไปวิทยาเขตศรีราชา
เวลา 09.00 – 09.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนว
ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1
เวลา 09.30 – 10.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
- ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558
ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (OP)
2) สรุปผลการดาเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขต ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
3) ประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตในอนาคต
เวลา 10.30 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประมาณกลุ่มละ 45 นาที
ได้แก่
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มอาจารย์
จานวน 5 คน
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มนิสิตปริญญาตรี/โท คละชั้นปี/คณะ
จานวน 10 คน
เวลา 14.30 – 15.00 น. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 10 คน
เวลา 15.00 – 15.30 น. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
จานวน 5 คน
เวลา 15.30 – 16.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดาเนินงานของวิทยาเขตศรีราชา และ
ร่วมกันอภิปรายผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 08.30 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
อาคาร 1
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1
 เกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สาหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
วิทยาเขตศรีราชามีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมี
การดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของมหาวิทยาลัย จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.98 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ โดยมีปัจจัยนาเข้า อยู่ในระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.51) กระบวนการ อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย
3.41) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.07) รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
คุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการ
วิชาการ
4. การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหาร
จัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
วิทยาเขตศรีราชา
1.97
3.50
2.47
2.68
2.91

5.00
5.00

3.43

4.00

2.28
ต้อง
ปรับปรุง

ผลการ
ประเมิน
ระดับ
พอใช้
ระดับดี
ระดับดี
มาก
ระดับดี

3.78
5.00
4.00

5.00

3.81

4.60

4.43
ระดับดี

3.24
ระดับ
พอใช้

3.66
ระดับดี

ระดับดี
มาก
ระดับดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
กรรมการประเมิน
1.91
2.00
2.43
2.05
3.72

5.00
3.00

3.32

2.00

2.51
ระดับ
พอใช้

4.01
3.00

ผลการ
ประเมิน
ระดับต้อง
ปรับปรุง
ระดับดี
ระดับพอใช้

2.00

ต้อง
ปรับปรุง

4.00

3.44

3.81

ระดับดี

3.14
ระดับ
พอใช้

3.07
ระดับ
พอใช้

2.98
ระดับ
พอใช้

ระดับพอใช้

สาหรับผลการดาเนินงานภาพรวมของวิทยาเขตศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
ภาพรวมผลประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

3.66
2.68

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
49.34
โดยรวม
หมายเหตุ : ไม่นาคะแนนหลักสูตรยืมมาพิจารณา

20

2.47

2.47

2.98
2.05
43.76

18

2.43

2.43

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ 96
230 41.74 2.61 101.5 260.0 39.04
ปริญญาเอก
หมายเหตุ : วิทยาเขตใช้ข้อมูลจากส่วนงานส่วนกลาง จึงสรุปข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากผลประเมินของแต่ละคณะ

2.44

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
49
230 21.30 1.33
57 260.0 21.92
ตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ : วิทยาเขตใช้ข้อมูลจากส่วนงานส่วนกลาง จึงสรุปข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากผลประเมินของแต่ละคณะ

1.37

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
5
4.00
4
3.00
ปริญญาตรี
หมายเหตุ : ผ่านข้อ 1 - 3, 5
- ขาดข้อ 4 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
ขาดข้อ 2
- ขาดข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
3
3.00
1
1.00
ตรี
หมายเหตุ : ผ่านข้อ 2
- ขาดข้อ 1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นิสติ มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
- ขาดข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
- ขาดข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
- ขาดข้อ 5 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
- ขาดข้อ 6 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3.78
4.01
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

14.54

5

8

6

5.00

2.91

2.91

18.58

5

6

5.00

3.72

3.72

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
หมายเหตุ : วิทยาเขตใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของแต่ละคณะ จึงทาให้ข้อมูลไม่ตรงกับผลการประเมินฯ ของแต่ละ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 17.15
5
3.43
3.43 16.61
5
3.32
3.32
ประจาและนักวิจัย
หมายเหตุ : วิทยาเขตใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของแต่ละคณะ จึงทาให้ข้อมูลไม่ตรงกับผลการประเมินฯ ของแต่ละ
คณะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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5.00

3

3.00

หมายเหตุ : ผ่านข้อ 1, 3, 6
- ขาดข้อ 2 ระดับวิทยาเขตยังขาดการจัดทาแผนบริการวิชาการ พบแต่โครงการที่ทาร่วมกับชุมชน โดยมีชุมชนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
- ขาดข้อ 4 เป็นเพียงผลผลิตของโครงการ แต่ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการที่ปรากฏความต่อเนื่องอย่างชัดเจน และวิทยาเขต
การติดตามอย่างเป็นรูปธรรม
- ขาดข้อ 5 เป็นเพียงความร่วมมือในโครงการ ไม่ใช่เป็นความร่วมมือที่สร้างเป็นเครือข่ายที่เป็นทางการในการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
4.00
2.00
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
5
4.00
2
2.00
ศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : ผ่านข้อ 1, 6 (ข้อสังเกตเป็นการเผยแพร่ภาพกิจกรรมในเว็บไซต์ ไม่ได้แสดงผลของการทากิจกรรม เพื่อเสนอสิ่งดีๆ ที่
ได้จากการทาโครงการ)
- ขาดข้อ 2 เป็นเพียงโครงการกิจกรรมที่ทาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของแผนการใช้เงินงบประมาณ ไม่มเี ป้าหมายของผลสัมฤทธิ์
ของการทาโครงการว่าจะได้อะไรจากการทาโครงการในยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ในแผนให้ชัดเจนถึงการบรรลุของยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ (นับแต่จานวนโครงการ)
- ข้อ 3 เป็นเพียงการติดตามการใช้เงินโครงการ ไม่ได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
- ข้อ 4 การประเมินยังไม่มีความชัดเจนของความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะยังวัดผลจากจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการและความพึงพอใจ
- ข้อ 5 และข้อ 7 ไม่ได้นาเสนอ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.60
3.81
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
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5.00

3

3.00

หมายเหตุ : ผ่านข้อ 2, 4, 7
- ขาดข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

9

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการประเมิน

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
- ขาดข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทสี่ ่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
- ขาดข้อ 5 การติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
- ขาดข้อ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
19.07
5
3.81
3.81 17.21
5
3.44
3.44
หมายเหตุ : วิทยาเขตใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของแต่ละคณะ จึงทาให้ข้อมูลไม่ตรงกับผลการประเมินฯ ของแต่ละ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
6
5.00
6
5.00
หลักสูตรและคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า
วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.05 ได้คุณภาพระดับพอใช้
จุดแข็ง
- ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเชื่อมั่นในความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหลักสูตรของวิทยาเขต
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อออกแบบหลักสูตร รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดความชัดเจนของการดาเนินการอย่างมีคุณภาพของระบบการให้บริการนิสิตและการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในระดับวิทยาเขต
2. วิทยาเขตไม่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต จึงเป็นผลให้
นิสิตขาดความเข้าใจและทักษะของการดาเนินการกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพกิจกรรมและการจัดบริการไม่ครบทุกข้อตามเกณฑ์ (ขาดการประเมินผล)
4. ไม่พบการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
5. ไม่พบการมีส่วนร่วมของนิสิตในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาเขตควรขับเคลื่อนเชิงรุกของระบบและกลไกด้านการให้บริการนิสิตและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตอย่างมีคุณภาพ อาทิ การกาหนดแผนงานที่มีตัววัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนงานที่
ตอบวัตถุประสงค์ได้ตรงประเด็น การดาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการเก็บ
ข้อมูลเพื่อนามาประเมินผลการดาเนินการแล้ววิเคราะห์ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งปัจจัยที่
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2.

3.

4.
5.

ส่งผลกระทบในการดาเนินการ และแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ควรกาหนดวิธีการ
ในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วิทยาเขตควรมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างทักษะและความเข้าใจของการดาเนินการ
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพให้กับผู้นานิสิตและปลูกฝังแนวคิดในการใช้กระบวนการคุณภาพในการเรียน
และการใช้ชีวิตให้กับนิสิตทั้งหมด เช่น สอดแทรกการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาเขต โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นานิสิต เช่นโครงการพัฒนาความคิดและ
การทางานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
ควรมีการประเมินคุณภาพการจัดบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต เช่น กรณีที่หน่วยงานขอให้นิสิตไปช่วยกิจกรรมพิเศษของจังหวัด เพื่อนาผลการประเมิน
มาสู่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
วิทยาเขตควรเชื่อมโยงข้อมูลศิษย์เก่าของทุกคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูล ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่าได้อย่างทั่วถึง
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ควรเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขต
ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับดี
จุดแข็ง
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ยังขาดการกาหนดโจทย์วิจัยที่มุ่งเป้าที่จะตอบสนองความต้องการในพื้นที่ภาคตะวันออก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทาแผนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในภาคตะวันออก โดย
สารวจความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบการทาแผนวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม
2. ควรมีการจั ดทาแผนพัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรวิจัย เพื่อผลั กดันให้มีผ ลงานวิจัย ไปสู่ Talent
Mobility
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า
วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้
จุดแข็ง
- วิทยาเขตมีทาเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาเขตควรกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ท้าทายของการบริการวิชาการ เนื่อ งจากสิ่งที่ทาเป็น
การบริหารเชิงตั้งรับตามศักยภาพของหน่วยงาน และกาหนดให้มีตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการบริการ
วิชาการของวิทยาเขตให้ครบทุกมุมมอง (Balanced Scorecard)
2. ในการจัดระบบการกากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Outcome) วิทยาเขตจะต้องดาเนินการ
ติดตามและประเมินในทุกเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1
ตัวบ่งชี้ พบว่า วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง
จุดแข็ง
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
1. โครงการ/กิจกรรมที่ทาเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของแผนการใช้เงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว ไม่มี
เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ของการทาโครงการในยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ในแผนไม่ชัดเจนถึงการบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ (นับแต่จานวนโครงการ)
2. ขาดการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของโครงการ
ข้อเสนอแนะ
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1. วิทยาเขตอาจปรับแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของเป้าประสงค์ที่เกิดจากผลของการทาโครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ว่าต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อะไรที่ชัดเจน เช่น ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร หรืออัตลักษณ์ขององค์กร

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า
วิทยาเขตศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพระดับดี
จุดแข็ง
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาเขตมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการกาหนดเป้าประสงค์และตัวบ่งชี้ของ
แผน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. วิทยาเขตขาดการติดตามสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
แผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตยังนาปัญหาที่แก้ไม่ได้มาเป็นประเด็นของความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาเขตควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่มีความสมบูรณ์ โดยกาหนดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายที่มีความท้าทาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วิทยาเขตกาหนด แล้วถอดมาสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน แผนพัฒนาบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วิทยาเขตควรให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกากับติดตามการดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ตลอดจนแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. วิทยาเขตควรจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในเรื่องบริบทการบริหารความเสี่ยง สาหรับผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
รายการข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินฯ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
หน่วยงาน
รวม ป.ตรี ป.โท

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

29
8
6
10
3
2

23
7
6
6
3
1

6
1
0
4
0
1

ผลประเมินหลักสูตร
ป.ตรี
ป.โท
ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่
ผ่าน
23
0
6
0
7
0
1
0
6
0
0
0
6
0
4
0
3
0
0
0
1
0
1
0

หมายเหตุ

เป็นหลักสูตร ขอยืม บธ. 2 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรขอยืม วท. ทั้ง 6 หลักสูตร
เป็นหลักสูตร ขอยืม วศ. 1 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรขอยืม ศศ. ทั้ง 2 หลักสูตร

* หมายถึง ไม่นาคะแนนหลักสูตรยืมมาพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของวิทยาเขตศรีราชา
คณะ / หลักสูตร
คะแนน
เฉลี่ย
1
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
2.79
ผ่าน
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.63
ผ่าน
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา 2.67
ผ่าน
อุตสาหกรรม
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
2.63
ผ่าน
ท่องเที่ยว
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
2.68
ผ่าน
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
3.16
ผ่าน
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
2.94
ผ่าน
ประเทศ
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรขอยืม (2.81) ผ่าน
บธ.)
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรขอยืม (2.91) ผ่าน
บธ.)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ขอ (2.77) ผ่าน
ยืม ศวท.)
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ (3.23) ผ่าน
ยืม ศวท.)
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คะแนนรายองค์ประกอบ
2
3
4
5

6

3.98
4.09
2.80

2.17
2.33
2.33

2.56
2.00
3.06

2.85
2.50
2.75

2.67
3.00
2.00

4.09

1.33

2.16

3.13

3.00

4.45
4.30
4.18

2.00
2.67
2.33

2.66
2.50
2.96

2.25
3.50
3.00

3.00
3.00
2.00

(4.03) (2.00) (3.15) (2.75) (2.00)
(4,13) (3.00) (2.87) (3.00) (2.00)

-

(2.00) (2.81) (3.25) (3.00)

(4.01) (2.67) (3.01) (3.50) (3.00)

คณะ / หลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ขอ (3.12)
ยืม วท.)
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ขอยืม วท.)
(3.08)
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ (ขอยืม วท.)
(2.48)
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(2.88)
(ยืม สวล.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.99
และสารสนเทศ
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
2.15
อิเล็กทรอนิกส์
17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
1.79
อุตสาหการและระบบ
18. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1.99
และอิเล็กทรอนิกส์
19. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2.15
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
20. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและการ
1.94
ออกแบบ
21. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2.08
และการออกแบบ
22. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ 1.95
ระบบการผลิต
23. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความ
2.22
ปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
24. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(2.90)
(ขอยืม วศ.)
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
3.09
เครื่องกลเรือ
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
2.18
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
3.50
คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
28. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ขอยืม ศศ.) (3.52)
29. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(3.28)
(ขอยืม ศศ.)
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1
ผ่าน

คะแนนรายองค์ประกอบ
2
3
4
5
6
(4.13) (2.33) (3.26) (3.13) (3.00)

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

(4.38) (2.67) (2.75) (3.00) (3.00)
(2.00) (2.33) (2.73) (2.75) (2.00)
(3.85) (2.00) (3.24) (3.00) (2.00)

ผ่าน

0.00

2.00

2.30

2.50

3.00

ผ่าน

0.00

2.33

2.63

2.75

2.00

ผ่าน

0.00

1.67

2.11

2.75

1.00

ผ่าน

0.00

2.00

2.94

2.25

2.00

ผ่าน

0.00

2.00

2.67

3.00

2.00

ผ่าน

0.00

2.00

2.07

2.75

2.00

ผ่าน

1.25

1.67

2.53

2.75

1.00

ผ่าน

0.00

2.33

2.63

2.38

1.00

ผ่าน

0.00

2.67

2.64

2.75

2.00

ผ่าน

(4.05) (2.00) (2.88) (3.00) (3.00)

ผ่าน

4.42

2.67

2.78

3.25

2.00

ผ่าน
ผ่าน

0.00
4.19

2.33
3.00

2.78
3.70

2.75
3.50

2.00
3.00

ผ่าน
ผ่าน

(4.36) (2.67) (3.67) (3.75) (3.00)
(2.67) (3.33) (3.43) (3.50) (3.00)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หน่วยงาน
คุณวุฒิอาจารย์
รวม
ตรี
โท
วิทยาเขตศรีราชา
260
10
148.5
คณะวิทยาการจัดการ
65.5
0
45.5
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
57.5
0
37
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
70
6
27
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
40
4
22
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
27
0
17

ร้อยละ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
39.04
30.53
35.65
52.86
35.00
37.04

เอก
101.5
20
20.5
37
14
10

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน
ตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
อ.
ผศ.
รศ.
วิทยาเขตศรีราชา
260
203
44
8
คณะวิทยาการจัดการ
65.5
48.5
16
1
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
57.5
51.5
4
0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
70
47
19
3
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
40
35
3
1
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
27
21
2
3

ศ.
5
0
2
1
1
1

ร้อยละของตาแหน่ง
ทางวิชาการ
21.92
25.95
10.43
32.86
12.50
22.22

คะแนน
2.44
1.91
2.23
3.30
2.19
2.31
คะแนน
1.37
1.62
0.65
2.05
0.78
1.39

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หน่วยงาน
เงินวิจัย
รวม
ภายใน

อาจารย์ นักวิจัย
สัดส่วน คะแนน
เงินวิจัย
ภายนอก เฉพาะ เฉพาะ
ปฏิบัติ ปฏิบัติงาน
งานจริง
จริง
วิทยาเขตศรีราชา
51,969,955 2,643,638 49,326,317 231.0
224,978.16 3.71
คณะวิทยาการจัดการ
8,505,325 1,601,000 6,904,325 58.50
0
145,390.17 5.00
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
1,360,229 247,500 1,112,729 46.5
0
29,252.24 0.66
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
8,450,717 479,538 7,971,179
66
0
128,041.17 2.91
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
24,860,125 12,000 24,848,125
35
0
710,289.29 5.00
หมายเหตุ : มีการขอปรับแก้ไขข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ จากสานักงานบริการวิชาการ เพื่อปรับแก้ไขคะแนนจาก 0.71 คะแนน
เป็น 5.00 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
8,793,559 303,600 8,489,959
25
0
351,742.36 5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
หน่วยงาน
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

จานวนผลงานวิจัยตามค่าถ่วงน้าหนัก
รวมถ่วงน้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8
87.4
64 32 11 9
21.4
18 7 2 1
14.8
0 3 0 2
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1.0
48
13
12

อาจารย์ นักวิจัย ร้อยละ คะแนน
ทั้งหมด ทั้งหมด ผลงานวิจัย
260
0
33.62
3.32
65.5
0
32.67
4.08
57.5
0
25.74
2.14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
34.0
35 15 3 4 16
70
0
48.57
4.05
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
6.4
2 3 0 1 4
40
0
16.00
1.33
หมายเหตุ : มีการขอปรับแก้ไขข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ จากสานักงานบริการวิชาการ เพื่อปรับแก้ไขคะแนนจาก 0.92 คะแนน
เป็น 1.33 คะแนน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
10.8
9 4 6 1 3
27
0
40.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
หน่วยงาน

คะแนนประเมิน
3.44
3.80
2.81
3.64
3.32
3.64

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา
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