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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 2 
คน นิสิต จํานวน 5 คน ศิษย์เก่า จํานวน 2 คน และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน 
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.06 4.50 4.50 4.50 4.00 3.42 3.56 3.52 3.52 3.42 3.50

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 4.67 4.50 4.50 - - - 4.67 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

0.77 4.00 4.00 4.00 - 2.16 2.16 2.92 2.92 2.16 2.54

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.25

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.56 4.56 4.50 4.50 4.56 4.51

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 - 5.00 5.00 4.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 1.74 4.53 4.50 4.50 4.00 3.61 3.61 4.04 4.00 3.61 3.86
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง
ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาให้ความสําคญักับกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นอย่างมาก นิสิตมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมที่หลากหลายและไดร้ับการสนับสนนุงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามีสถานที่ต้ังที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมหลายประเภท ทําใหน้ิสิตได้เข้าไป
ศึกษา   ดูงาน ฝึกงาน และมกิีจกรรมสหกิจศึกษาร่วมกับผูป้ระกอบการในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่นิสิตเป็นอย่างดี สร้างความเข้มแข็งใหกั้บหลักสูตร 

3. คณาจารย์ประจําในคณะสว่นใหญ่ ยังมีประสบการณ์ในการสอนไม่มาก ส่วนใหญ่มีอายุการทํางานไม่
ถึง 15 ปี แต่มคีวามต้ังใจและให้ความสําคญักับการเรียนการสอน ใกล้ชิดกับนิสิต ทําให้การเรียนการสอนมี
บรรยากาศที่ดี 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
อัตราส่วนของคณาจารย์ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการกับคณาจารย์ทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 

คณะควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์เป็นรายบุคคลในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของแต่ละบุคคล 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. พ้ืนที่สําหรับการทํากิจกรรมของนิสิตมีจํากัดและกระจายอยู่ในหลายๆ จุด ทําให้ยากต่อการกํากับดูแล 
ทางวิทยาเขตควรจัดบริเวณให้นิสิตทํากิจกรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํากิจกรรมนอกเวลาราชการ 

2. สัญญาณ WIFI ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณหอพักนิสิต ทําให้นิสิตไม่ได้รับความสะดวกใน
การสืบค้นข้อมูล 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาเป็นคณะหลักทีจ่ัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้กับทุกคณะในวิทยาเขต         
ศรีราชา ความเข้มแข็งของวิชาพื้นฐานจะเสริมการเรียนในระดับสูงขึ้นไปของแต่ละคณะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์   
ศรีราชาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร ส่วนพันธกิจอ่ืนๆ เช่น การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแต่สังคม และการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสามารถดําเนินการได้ครบถ้วน 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามกีารดําเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตและด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ใชก้ระบวนการ PDCA ได้อย่างครบถ้วน และมีกลไกในการควบคุมที่เขม้แข็ง 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน - กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน - กิจกรรม   
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง  

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 24-25
กรกฎาคม 2555 พบว่า คณะมีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.22 อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.55 อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.+
มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 อยู่ใน
เกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 2  
    คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
    ณ ห้องประชุม 2  
    - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 
     แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
เวลา 10.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา 13.00 – 16.00 น. สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 
 เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ ของแต่ละภาควิชา   จํานวน 3 คน 
     กลุ่มที่ 2 กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน 2 คน 
 เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที่ 3 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน 5 คน 
     กลุ่มที่ 4 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน 4 คน  
เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 2  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมสรุปผลการประเมินฯ 
เวลา 14.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรรับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามและชี้แนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ณ ห้อง 2208  
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
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  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.19 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.06 4.50 4.50 4.50 4.00 3.42 3.56 3.52 3.52 3.42 3.50

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพฒันา
นิสิต  

- 4.67 4.50 4.50 - - - 4.67 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

0.77 4.00 4.00 4.00 - 2.16 2.16 2.92 2.92 2.16 2.54

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.25

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 4.50 4.50 4.50 - 4.56 4.56 4.50 4.50 4.56 4.51

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 - 5.00 5.00 4.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 1.74 4.53 4.50 4.50 4.00 3.61 3.61 4.04 4.00 3.61 3.86

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (34 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3.3, 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17,18.1, 18.2 

3.86 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

3.89 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.00 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัว
บ่งชี้) 

  4.04 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.64 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

3.61 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ  

  5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 5.00 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.50 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 4 5 4.00 
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)
20 7.5 14.85 1.24 

50.5   
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

10 2.85 1.19 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

0 0 0 0.00 

0   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 5 7 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 6 7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 5 5 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 185 90.69 4.53 

204   
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 224   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 227   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 185   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 1   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 11   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 13503.06   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง

3.8 3.77 3.77 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 ไม่ประเมิน

0   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 0   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน 0.00 0.00   



 10 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 ไม่ประเมิน

0   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 2 118.50 2.35 1.96 

50.50   
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 3.00 0.00   
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 40.00 80.00   
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6.50 32.50   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1.00 6.00   
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.67 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 6 6 4.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 4 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  2.54 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 6 6 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 4 5 4.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 0.8 1,100,624.00 27,863.
90 

0.77 

39.50   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 15 10.50 20.8 5.00 

50.50   
  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 50.50   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 18.00 4.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 6.00 6.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

หรือจังหวัด 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 0.00 0.00 0.00 

50.50   
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 7 1.50 2.97 1.49 

50.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 1.00 0.50   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 1.00 1.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2.83 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 4 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 4 3 3.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 3.00 37.50 5.00 

8.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหม
าย ปี 
2554

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0   
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1   
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 8   
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 4.00 4.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.51 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 6 4.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 3 5 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 4.00 
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.51 4.56 4.56 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 0.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 3.51 4.00 4.00 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ มีความรู้และความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ ทําให้การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานมีความชัดเจนในแต่
ละตัวบ่งชี้ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. กิจกรรมต่างๆ ของคณะที่ปรากฏในแผนงานประจําปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นพัฒนากิจกรรมนิสิต จึงไม่

ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง คณะควรปรับปรุงข้อมูลของกิจกรรมตามแผนงานประจําปี ให้
สอดคล้องกับภาระงานที่ดําเนินงานจริง 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.53  ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะเล็งเห็นความสําคัญต่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยมีการบรรจุไว้ใน

แผนการดําเนินงานของคณะ 
2. มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในระบบอํานวยความสะดวกการให้บริการแก่นิสิต ตัวอย่างเช่น ห้องสมุด 

ทําให้มีความพร้อมต่อการบริการและแก้ปัญหาร่วมทั้งการยกระดับการบริการที่ดีขึ้น 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ระยะสั้นโดยการรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเข้ามาร่วมงาน และระยะยาวโดยการส่งอาจารย์ที่มี

ศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

2. ควรเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. และ รศ. โดยกําหนดเป็นแผนระยะสั้น/

ระยะยาว ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าสู่การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ที่มีผลกับการ

ประเมินผลงานของอาจารย์ในแบบ KPI (เฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการเข้าสู่การดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการ) 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะให้ความสําคัญในการดูแลและพัฒนานิสิต สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านชีวิตความ

เป็นอยู่ ด้านการประกันคุณภาพ และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. มีการประเมินความพึงพอใจในด้านการให้บริการต่างๆ และกิจกรรม แต่การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมยังไม่ชัดเจน 

2. ควรพัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมจากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.92 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทํางานวิจัย และเผยแพร่ผลงาน 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. โครงการวิจัยและจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ควรพัฒนาให้อาจารย์ทํางานวิจัยมากขึ้น โดยอาจใช้ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงมาสนับสนุน 
3. ควรสนับสนุนให้ขอทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีงานบริการทางวิชาการแก่สังคมจํานวนมาก และได้รับความร่วมมือจากชุมชนใกล้เคียง 
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 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
2. คณะควรให้ความเข้าใจต่อคณาจารย์ผู้ดําเนินโครงการบริการวิชาการในเรื่องการนํางานบริการทาง

วิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. ขาดการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. ควรมีระบบติดตามและประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสรุปผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานแต่ละโครงการได้ครบถ้วนทุกโครงการ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี- 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
-ไม่มี- 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ และไม่พบเกณฑ์การประเมินตนเองที่กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
2. คณะกรรมการประจําคณะควรกําหนดเกณฑ์ที่จะประเมินตนเองไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่าน

ได้ทราบ และมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
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 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการนําเสนอข้อมูลทางการเงินของคณะต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน ทําให้

ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะมีระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง มีแผนงานในการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ

จากรายงานการประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย ... ได้คุณภาพระดับ... 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.15 4.10 4.00 4.00 4.15 4.10

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

1.74 4.53 4.50 4.50 - 4.07 4.09 4.00 3.95 4.07 3.98

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบรหิารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 4.56 4.56 4.71 4.71 4.56 4.70

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

1.74 4.40 4.33 4.33 - 3.99 3.99 3.64 3.54 3.99 3.66

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.16 2.16 4.50 4.50 2.16 3.10

เฉลี่ยภาพรวม 1.74 4.53 4.50 4.50 4.00 3.61 3.61 4.04 4.00 3.61 3.86
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง
ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.10 ได้คุณภาพ
ระดับดี  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.98 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 
ได้คุณภาพระดับดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.10 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.86 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.43 4.33 4.33 4.00 4.33 4.26 4.38 4.29 4.33 4.30

2. ด้านกระบวน 
การภายใน 

5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.39 4.52 4.60 4.60 4.39 4.58

3. ด้านการเงิน 0.77 5.00 5.00 5.00 - - - 2.89 2.89 - 2.89
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

0.59 4.50 4.50 4.50 - 2.11 2.11 2.55 2.55 2.11 2.33

เฉลี่ยภาพรวม 1.74 4.53 4.50 4.50 4.00 3.61 3.61 4.04 4.00 3.61 3.86
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี



 21 
 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพ
ระดับดี  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.58  ได้คุณภาพระดับดี
มาก  

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.89 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.33 ได้

คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.86 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.70 4.70 4.70 - 3.51 3.26 4.09 4.09 3.51 3.98 4.70

   1) ด้านกายภาพ - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 -
   2) ด้านวิชาการ 4.67 4.67 4.67 - 1.96 1.96 3.04 3.04 1.96 2.86 4.67
   3) ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

4.67 4.67 4.67 - 4.28 4.56 4.67 4.67 4.28 4.65 4.67

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

4.33 4.25 4.25 4.00 3.64 3.68 3.98 3.88 3.62 3.76 4.33

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

4.50 4.33 4.33 4.00 4.15 4.10 4.40 4.25 4.15 4.22 4.50

   2) ด้านการวิจัย 4.00 4.00 4.00 - 2.16 2.16 2.92 2.92 2.16 2.54 4.00
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.25 4.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.53 4.50 4.50 4.00 3.61 3.61 4.04 4.00 3.61 3.86 4.53
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
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- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ
ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.65   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.22 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.54 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67   
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ภาคผนวกที่ 1 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จํานวน 5 คน 
 
คําถาม : สิ่งอาํนายความสะดวกต่าง ๆ เชน่ เครื่องมือ/อปุกรณ์สาํหรบัใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึง
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้คณะฯ จัดหาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ชุดทดลองต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานแล้ว แต่อุปกรณ์
บางประเภท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพเก่า  
  ทั้งนี้ยังมีปัญหาความไม่เพียงพอด้านห้องเรียน แต่ได้รับการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากวิทยาเขตศรี
ราชา ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวในการเปิดรับนิสิตเพิ่มขึ้นของแต่คณะฯ ภายในวิทยา
เขตศรีราชา 
  นอกจากนี้ อุปกรณ์หรือห้องสําหรับการค้นคว้าวิจัย คณะฯ ได้จัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของ
บุคลากรภายในคณะฯ ไว้ด้วยแล้ว 
  ด้านสวัสดิการ  
  มีความแตกต่างระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือน 
และการได้รับเงินค่าครองชีพ ส่วนสวัสดิการด้านอื่น ๆ คณะฯ ได้มีเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสม เช่น การจัดทํา
ประกันสุขภาพกลุ่มให้กับบุคลากร มีนโยบายการจ่ายเงินสํารองให้กับบุคลากรในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน มีอาคารที่
พักอาศัยสําหรับบุคคล อยู่ภายในวิทยาเขตศรีราชา เป็นต้น 
 
คําถาม : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้สนับสนนุบุคลากรให้ได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อยา่งไรบ้าง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สมัมนา / 

ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. คณะฯ ได้จัดทําแบบสํารวจความต้องการฝึกอบรม นํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ

ตามแผน 
4. มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรรายงานผลการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สมัมนา / ศึกษาดูงาน หลังจาก

เสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อคณะฯ และคณะฯ ติดตามผลการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
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คําถาม : บุคลากรมีส่วนร่วมในการผลักดันให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา มีความเจริญเติบโตได้อย่างไร 
1. บุคลากรทุกระดับงานมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

 
คําถาม : อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เสนอให้คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง 

1. ในปัจจุบันลักษณะของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลักษณะของความสนใจมีความ
หลากหลาย ทาํให้อาจารย์ผู้สอนต้องปรับวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา 

2. อาคารและสถานที่ใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
3. จัดต้ังศูนย์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
คําถาม : ความประทับใจในด้านต่าง ๆ ทีมี่ต่อคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

1. เกิดความภาคภูมิใจในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะในบทบาทหน้าที่ของการเป็น
อาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิต 

2. การมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ใหส้ําเร็จตามเป้าหมายของคณะฯ 
3. ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้ปรึกษาและร่วมกันแก้ปัญหาดว้ยกัน 
4. ลักษณะการทาํงานของคณะฯ เป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทําใหผู้้บริหารและ

บุคลากรเกิดความใกล้ชิดสนทิสนมกันเป็นอย่างดี 
 

กลุ่มนิสิตปัจจบุัน จํานวน 5 คน 
คําถาม : สิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่นิสิตอยากใหค้ณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา จัดหาใหเ้พิ่มเติม 

1. ให้คณะฯ ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา พัฒนาและปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียน เพื่อแก้ปัญหา
ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องและล่าช้าในช่วงของการลงทะเบียนเรียน 

2. ให้คณะฯ ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา จัดระบบการจําหน่ายอาหารในช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จํานวนนิสิตจะแน่นมาก สถานที่รับประทานอาหารไม่
เพียงพอ 

3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  
4. จัดหาสถานที่ให้นิสิตสําหรับใช้เป็นสถานที่อ่านหนังสือโดยไม่จํากัดช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ 
5. การวางแผนให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนิสิต 

คําถาม : ความประทับใจทีมี่ต่อคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

1. วัฒนธรรมของนิสิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สร้างความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. การสอนของคณาจารย์ ที่สามารถสอดแทรกองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการประยุกต์เนื้อหาวิชาให้ใช้ได้ใน
ชีวิตจริง 
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3. ความเอาใจใสข่องคณาจารย์ในการให้คําปรกึษาทั้งทางด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ 
 

ศิษย์เก่า จํานวน 2 คน 
คําถาม : ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา เม่ือท่านสําเร็จการศึกษาแล้ว 

1. ข้อมูล/ข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 
คําถาม : วิธีการแก้ปัญหาของท่านเมื่อประสบปัญหาในที่ทํางาน 

1. การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน และอาจารย์ 

 
คําถาม : องคค์วามรู้ที่ได้รบัจากการเรียนที่คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา 

1. ได้รับความรู้จากวิชาเรียนต่าง ๆ เป็นต้นทุนองค์ความรู้ แต่จะต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติม 
คําถาม : หากมีโอกาสเลือกสถานทีเ่รียนทา่นจะเลือกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา หรือไม ่

1. ยืนยันที่จะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพราะที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ปลูกฝัง
วัฒนธรรมที่ดี การเข้าสังคม การสอนนิสิตให้มีความอ่อนน้อม การทุ่มเทของอาจารย์ผู้สอน การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์ และเพื่อน ๆ 

 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน 
คําถาม : ภาพรวมของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีความรับผิดชอบอย่างไร มีลักษณะอย่างไร และ

ต้องการให้ได้รับการฝึกอะไรเพิ่มเติม 

1. บัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสาขาวิชาชีพอยู่แล้ว ส่วนลักษณะส่วนบุคลของนิสิตจะมีลักษณะตรง
กับสายงาน แต่อาจจะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมบ้าง 

2. องค์ความรู้ที่นิสิตได้รับจากทางคณะฯ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
3. นิสิตมีพ้ืนฐานในองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ทํา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มีความใฝ่รู้ในการทํางาน 

ศึกษาหาความเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
4. สําหรับสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม เช่น ความรู้เกี่ยวกับด้าน admin การดูแลระบบ 
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ภาคผนวกที่ 2   
 

ภาพกิจกรรม 
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