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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 3 คน บุคลากร จ านวน 2 
คน นิสิต จ านวน 4 คน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน 

  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37  
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบ
ที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์
และแผน
ด าเนนิการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.05 2.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.49 3.62 4.00 3.49 3.62 3.99 3.99 3.49 3.85 3.99 3.99 3.49 3.86 

องค์ประกอบ
ที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสติ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 4 การวจิัย  

1.89 1.16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.36 3.36 - 3.56 3.56 3.96 3.96 3.36 3.66 3.72 3.72 3.56 3.64 

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไก
การท านุ

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

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 
องค์ประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.60 4.60 - 4.60 4.60 5.00 5.00 4.60 4.92 5.00 5.00 4.60 4.92 

องค์ประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไก
การประกนั
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.51 4.51 - 4.48 4.48 5.00 5.00 4.51 4.75 5.00 5.00 4.48 4.74 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

1.97 1.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.06 4.05 4.00 4.10 4.10 4.53 4.51 4.06 4.37 4.50 4.48 4.10 4.37 

ผลการ
ประเมิน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้รับนิสิตได้ครบตามเป้าหมาย มี
เงินรายได้พอเพียงในการบริหารงาน และสามารถขยายงานของคณะได้ตามแผนที่ได้วางไว้ 

2. ท าเลที่ตั้งของวิทยาเขตเอ้ือต่อการที่คณะจะส่งนิสิตไปฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมสหศึกษา ท าให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์ในการท างาน และเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

3. คณะฯ สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากร ให้โอกาสบุคลากรในการเสนอแนะการด าเนินงานของคณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการท างานของบุคลากร 

แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ยังมีคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ถึงแม้ว่าจะมีระบบการสนับสนุนอยู่แล้วก็ตาม 

แต่ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ขั้นต่ า คณะฯ จึงควร
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จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น กลุ่มคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกอยู่แล้ว และสร้างระบบสนับสนุนอย่างจริงจัง รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
การให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

2. คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรเพ่ิมเติมในสาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาท่ีเสริมความเข้มแข็ง
ของคณะฯ และคณาจารย์ที่สอนวิชาพ้ืนฐานในสาขาดังกล่าว จะมีโอกาสก้าวหน้าตามสายงาน แต่
การพัฒนาบุคลากรสายดังกล่าวต้องใช้เวลาและทรัพยากรจ านวนมาก คณะฯ ควรวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรใน 3 สาขาดังกล่าวในระยะยาว และท าความร่วมมือกับองค์กร โรงงาน สถาน
ประกอบการ ในพ้ืนที่ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญขององค์กรดังกล่าวมาเป็นวิทยากร หรือช่วยสอนในบาง
หัวข้อ จะท าให้นิสิตตื่นตัวและทันกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

   

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาเป็นคณะหลักท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับทุกคณะในวิทยาเขต         
ศรีราชา ความเข้มแข็งของวิชาพ้ืนฐานจะเสริมการเรียนในระดับสูงขึ้นไปของแต่ละคณะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์   
ศรีราชาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร ส่วนพันธกิจอ่ืนๆ เช่น การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแต่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสามารถด าเนินการได้ครบถ้วน 
 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

-  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 9 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ด าเนินงาน 0 กิจกรรม   
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 24-25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 38 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
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ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.99  อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ให้คะแนน 3.89 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพร้อม  

ณ ห้องประชุม ๒ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

ณ ห้องประชุม ๒ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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๒. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

๓. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
๔. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
๕. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มอาจารย์ ของแต่ละสาขาวิชา         จ านวน ๓ คน 
เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี               จ านวน ๓ คน 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต             จ านวน ๔ คน  
เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ                จ านวน ๒ คน 
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ๒ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ๒ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้

ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ ณ ห้อง ๒๒๐๘ 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 
พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.37 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคป์ระกอบ
ที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์
และแผน
ด าเนนิการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.05 2.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.49 3.62 4.00 3.49 3.62 3.99 3.99 3.49 3.85 3.99 3.99 3.49 3.86 

องค์ประกอบ
ที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสติ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบ
ที่ 4 การวจิัย  

1.89 1.16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.36 3.36 - 3.56 3.56 3.96 3.96 3.36 3.66 3.72 3.72 3.56 3.64 

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไก
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.60 4.60 - 4.60 4.60 5.00 5.00 4.60 4.92 5.00 5.00 4.60 4.92 

องค์ประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไก
การประกนั
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.51 4.51 - 4.48 4.48 5.00 5.00 4.51 4.76 5.00 5.00 4.48 4.74 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

1.98 1.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.06 4.05 4.00 4.10 4.10 4.53 4.51 4.06 4.37 4.50 4.48 4.10 4.37 

ผลการ
ประเมิน 

ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    4.35 4.35   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.37 4.37   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)             4.51 4.48   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)           4.53 4.50   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งช้ี 3, 4         4.15 4.22   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 3, 4,  12       4.06 4.10   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 คงเดิม 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต                3.84 3.86   

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 5 5 8 8 5.00 5.00 คงเดิม 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

20 20 10.5 18.58 10.5 18.92 1.55 1.58  

56.5 55.5 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 3.73 4.07 1.56 1.70 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

0 0 1.5 2.65 1.5 2.70 0.44 0.45  

56.5 55.5 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 2.65 2.70 2.21 2.25 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนนุ 

ข้อ 5 5 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00 คงเดิม 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 5 5 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 4.00 4.00 คงเดิม 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 80 214 86.99 214 86.99 4.35 4.35 คงเดิม 

246 246 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     290 290       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     296 296       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     214 214       

  จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน     16 16       

  จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน     8 8       

  จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน     1 1       

  จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า คน     32 32       

  จ านวนบัณฑติที่ไม่ประสงค์ท างาน คน     19 19       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     14,581.58 14,581.58       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจา้ง 

0 0 3.91 3.91 3.91 3.91 คงเดิม 

14 การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 2 0 150 2.65 148.0 2.67 2.21 2.22  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) 56.5 55.5 

  อาจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน     1.0 0.00 1.0 0.00       

  อาจารย์วุฒปิริญญาโท คน     45.0 90.00 44.0 88.00       

  อาจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     7.0 35.00 7.0 35.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     2.0 12.00 2.0 12.00       

  รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วฒุิปริญญาเอก คน     1.0 8.00 1.0 8.00       

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒปิริญญาเอก คน     0.5 5.00 0.5 5.00       

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 คงเดิม 

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย                3.66 3.64   

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00 คงเดิม 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 0.8 0.8 2,894,912.00 68,115.58 1,732,212 41,740.05 1.89 1.16  

42.5 41.5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

5 
(สมศ.) 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 15.75 27.9 15.75 28.4 5.00 5.00  

56.5 55.5 

  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด คน     56.50 55.50       

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     13 3.25 13 3.25       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     1 0.50 1 0.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีลา่สุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

      12 12.00 12 12.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนัหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์    ร้อยละ 30 30 10 17.70 20 36.04 4.42 5.00  

56.5 55.5 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง     1 1      

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง     0 4      

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง     0 1      

  

การใช้ประโยชนท์างอ้อมของงาน
สร้างสรรค ์

เร่ือง     9 14      

7 
(สมศ.) 

ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 7 7 0.75 1.33 0.75 1.35 0.66 0.68  

56.5 55.5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

  บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  บทความวชิาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุิที่สถานศกึษา
ก าหนด 

เร่ือง     1 0.75 1 0.75     คงเดิม 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม              5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 0 4.00 80.00 3.00 42.86 5.00 5.00   

5.00 7.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     2 2       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง     0 0       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เร่ือง     2 1 

    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง     5 7       

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 คงเดิม  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ               4.92 4.92   

7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทุกระดบัของคณะ 

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 คงเดิม 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00 คงเดิม 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)       ตัวหาร ตัวหาร 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบนั 

คะแนน 3.51 3.51 4.6 4.6 4.60 4.60 คงเดิม 

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ             5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 คงเดิม 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.76 4.74   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 9 9 5.00 5.00 คงเดิม 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสงักัด 

คะแนน 0 0 4.51 4.48 4.51 4.48   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. - ไม่มี - 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบหลักฐานยังมีบางจุดที่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อย ได้แก่ เอกสาร

หมายเลข 1.1-8-1 ซึ่งใช้เป็นหลักฐานว่าได้มีการน าเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตไปปรับปรุง การวางแผนกลยุทธ์ แต่เนื้อหาภายในเป็นการประเมินผู้บ ริหาร เม่ือ
ปฏิบัติงานครบ 2 ปี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรตรวจสอบเอกสารแต่ละชุดให้ตรงกับตัวบ่งชี้ท่ีจะตรวจสอบ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.86  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและคณาจารย์ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ศึกษาต่อและพัฒนา

ความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.4) 
2. มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อม (ดูจากห้อง lab ที่เพ่ิมมากข้ึน) 

  แนวทางเสริม 
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1. ควรก าหนด Core Completency ทางวิชาชีพที่จะพัฒนาทั้งสายอาจารย์และนิสิต ให้มีความชัดเจน
ที่จะน าไปสู่ความเป็นจุดแข็งของคณะฯ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ คณาจารย์ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ., ศ. ยังมีจ านวน

น้อย และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรรับตรงอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก / รศ. / ศ. ในสาขาที่มีความเร่งด่วน เช่น สาขาที่มีแผน
ในการเปิดหลักสูตร ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. ค่าร้อยละที่นายจ้างประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่มีงานท า มีจ านวนเพียง 21% (ปี 55) 

ขณะที่ปี 54 มีค่าอยู่ที่ 71% 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการแก่นิสิตที่มีความพร้อม ทั้งในระดับนโยบาย

และภาคปฏิบัติ โดย นิสิตมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 
  แนวทางเสริม 

1. ควรให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงโครงการ / กิจกรรม ให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีโครงการ /กิจกรรมที่ใช้สามารถใช้เป็น flagship ในการเล็งเห็นผลที่จะเกิดกับนิสิต/

ชุมชน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการหรือกิจกรรมควรให้มีการเชื่อมโยงลงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายผลในเชิงการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นได้รับรู้และเห็นคุณค่าเพื่อกลายมาเป็นผู้สนับสนุน(sponsor) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
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1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ได้คุณภาพระดับด ี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการท างานวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานวิจัยไปเผยแพร่

ทั้งในงานประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
2. อาจารย์ในคณะได้ให้ความส าคัญกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มาก

ขึ้น 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเขียนของบประมาณภายนอก 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
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1. คณะฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการ
เชิญผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การรวบรวมข้อมูลการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังไม่เป็น

ระบบ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรสร้างกลไกการรายงานและจัดเก็บข้อมูลการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นระบบ เช่น การระบุชื่อโครงการบริการวิชาการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือระบุ
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการลงในแผนการสอนทุกรายวิชาพร้อมทั้งรายละเอียด 
ในการบูรณาการบริชาการกับงานวิจัย ควรระบุรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยหรือยื่นข้อเสนอโครงการ หรือระบุชื่องานวิจัยที่ได้มีการน าเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดโครงการบริการวิชาการ 

2. คณะ ฯ ควรมีการติดตามและการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการให้เป็นระบบ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
อย่างเป็นรูปธรรม และหลายกิจกรรม สามารถสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. - ไม่มี - 

  ข้อเสนอแนะ 
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1. - ไม่มี - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การจัดกิจกรรมโดยให้โอกาสแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. - ไม่มี - 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. เกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะใช้เกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์ประเมินผลการ

ด าเนินงานของผู้บริหาร ท าให้ยากแก่การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ
ตามตัวบ่งชี้ ข้อ 7 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรวางเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการประจ าคณะให้แตกต่างกับเกณฑ์การประเมินผล

การบริหารงานของคณะ ถึงแม้ว่าผู้บริหารเกือบทั้งหมดจะเป็นคนคนเดียวกับคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพราะการประเมินมีวัตถุประสงค์ต่างกัน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินและวางแผนการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีเงิน

สะสมอยู่มากพอที่จะน าไปพัฒนาการเรียนการสอน เช่น สร้างอาคารเรียนของตนเองได้ 
  แนวทางเสริม 

1. - ไม่มี - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายในจากบุคลากรของคณะฯ เอง แต่ยัง
ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งลงมา ท าให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบทางการเงินจากกรรมการตรวจสอบ
ภายใน พบเพียงการติดตามและการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริหารเท่านั้น 

  ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง Audit Committee ภายในแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวควรมีแผนปฏิบัติ

งานที่ชัดเจนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินที่จะรับการตรวจ เพ่ือให้ทันกับรอบรายงานที่
คณะฯ จะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะได้ถ่ายทอดให้องค์ความรู้แก่

นิสิต ท าให้นิสิตที่ท ากิจกรรมได้น าหลักการของวงจรการประกันคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ในการท า
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กิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาที่จะได้น า
ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในองค์กรที่เข้าไปท างานได้อย่างดี 

  แนวทางเสริม 
1. - ไม่มี - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุงระบบงาน ยังท าได้ไม่ครบถ้วนทุกตัว

บ่งชี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดงบประมาณกับรอบเวลาที่มาตรวจ ท าให้การพัฒนาผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีระบบกลไกที่จะติดตามและก ากับดูแลผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงผลการด าเนินการให้เสร็จทันเวลา 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. - ไม่มี - 
ข้อสังเกต 
1. - ไม่มี - 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมกา

ร 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 
1 ด้าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 4.00 4.13 4.09 4.00 4.13 4.09 4.00 4.00 4.13 4.09 4.00 4.00 4.13 4.09 

มาตรฐานท่ี 
2 ด้านการ
บริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.41 2.28 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.33 4.33 - 4.33 4.33 4.52 4.49 4.33 4.47 4.48 4.46 4.33 4.44 

   มาตรฐานที่ 
2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.60 4.60 - 4.60 4.60 5.00 5.00 4.60 4.95 5.00 5.00 4.60 4.95 

   มาตรฐานที่ 
2 ข ด้านพันธ
กิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

2.41 2.28 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.29 4.28 - 4.28 4.28 4.26 4.20 4.29 4.27 4.22 4.16 4.28 4.24 

มาตรฐานท่ี 
3 ด้านการ
สร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้
และสังคม
แห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.36 3.36 - 3.56 3.56 5.00 5.00 3.36 4.02 5.00 5.00 3.56 4.14 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

1.97 1.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.06 4.05 4.00 4.10 4.10 4.53 4.51 4.06 4.37 4.42 4.48 4.10 4.37 

ผลการ
ประเมิน 

ต้อง
ปรับป

รุง 

ต้อง
ปรับปรุง 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพ
ระดับด ี
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 
ได้คุณภาพระดับดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.14 ได้คุณภาพระดับดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรยีนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสติ
และผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.56 4.45 4.00 4.56 4.45 4.88 4.86 4.56 4.77 4.88 4.86 4.56 4.77 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.53 4.53 - 4.52 4.52 4.90 4.90 4.53 4.79 4.90 4.90 4.52 4.79 

3. ด้าน
การเงิน 

1.89 1.16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 3.45 3.45 - 3.45 3.08 3.08 - 3.08 

4. ด้าน
บุคลากร
และการ
เรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 

1.88 1.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.08 3.08 - 3.22 3.22 3.44 3.44 3.08 3.26 3.49 3.49 3.22 3.36 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

1.97 2.28 5.00 5.00 5.00 5.0
0 

5.00 5.00 4.00 4.06 4.05 4.00 4.10 4.10 4.45 4.43 4.06 4.37 4.42 4.48 4.10 4.37 

ผลการ
ประเมิน 

ต้อง
ปรบัป

รุง 

ต้อง
ปรบัปรุ

ง 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดี
มาก 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.08 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.36 ได้

คุณภาพระดับพอใช้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมก
าร 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+

มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

2.01 2.01 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 3.7
7 

3.7
7 

- 3.7
7 

3.7
7 

4.31 4.3
1 

3.7
7 

4.2
1 

4.31 4.31 3.77 4.21 

   1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - - - - - - - 4.00 4.0
0 

- 4.0
0 

4.00 4.00 - 4.00 

   2) ด้านวิชาการ 1.01 1.01 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 2.2
1 

2.2
1 

- 2.22 2.2
2 

3.40 3.4
0 

2.2
1 

3.2
1 

3.41 3.41 2.22 3.21 

   3) ด้านการเงนิ - - 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.0
0 

- 5.0
0 

5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 4.5
6 

4.5
6 

- 4.54 4.5
4 

5.00 5.0
0 

4.5
6 

4.8
9 

5.00 5.00 4.54 4.89 

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.89 1.16 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 4.00 4.1
5 

4.1
3 

4.00 4.2
2 

4.1
9 

4.63 4.5
9 

4.1
5 

4.4
1 

4.56 4.52 4.22 4.40 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 4.00 4.1
3 

4.0
9 

4.00 4.13 4.0
9 

4.80 4.7
5 

4.1
3 

4.6
1 

4.80 4.75 4.13 4.61 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมก
าร 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+

มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   2) ด้านการวจิัย 1.89 1.16 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 3.3
6 

3.3
6 

- 3.56 3.5
6 

3.96 3.9
6 

3.3
6 

3.6
6 

3.72 3.72 3.56 3.64 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 5.0
0 

5.0
0 

- 5.00 5.0
0 

5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 - 4.5
0 

4.5
0 

- 4.50 4.5
0 

5.00 5.0
0 

4.5
0 

4.6
7 

5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 1.97 1.80 5.00 5.0
0 

5.0
0 

5.0
0 

5.00 5.00 4.00 4.0
6 

4.0
5 

4.00 4.1
0 

4.1
0 

4.53 4.5
1 

4.0
6 

4.3
7 

4.50 4.48 4.10 4.37 

ผลการประเมิน ต้อง
ปรบัป

รุง 

ต้อง
ปรบัป

รุง 

ดีมาก ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มา
ก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.21ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.89   

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับด ีมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.61 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  



 35 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มอาจารย์  
จะแบ่งเป็น 2 สถานภาพหลักๆ คือ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้ 

- สวัสดิการที่คณะจัดให้หรือวิทยาเขตจัดให้  
 - มีความเพียงพอ 
 - มีประกันสุขภาพกลุ่ม 

 - ท าไมถึงท างานที่นี้ 
   - บรรยากาศ มีความสุข นิสิตให้ความเคารพ/สนิทกับเด็ก 
   - เพ่ือนร่วมงาน การใช้เวลา สุขภาพจิตดี 
   - สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอนของสาขา (สิ่งแวดล้อม) 
 - การสนับสนุนงานวิจัยของคณะ 
   - มีทุนสนับสนุน 
   - มีเครื่องมือเอื้อต่อการท าวิจัย 
   - อาจารย์ ลาเรียนเยอะ ท าให้อาจารย์ที่มีอยู่ประจ า มีภาระงานโหลดเกิน สอนเยอะ เลยไม่ค่อยมี
เวลาแบ่งไป ท างานวิจัย 

- มีการเชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ มาสอนเพ่ิม 
- จ านวนนิสิตในคณะมีมาก ท าให้อาจารย์รับภาระหนักในด้านการสอน แต่ในสาขาคอมพิวเตอร์ จะแบ่ง

เบาภาระงานสอนโดยการแบ่งเด็กไปสหกิจศึกษา ท าให้ลดภาระงานสอนของอาจารย์ได้ 
- จุดแข็งของคณะที่อาจารย์มองเห็นคือ นิสิต เข้ามาแล้วอยู่ครบหลักสูตร ไม่ค่อย drop หายไป 

 
กลุ่มบุคลากร 
จะแบ่งเป็น 2 สถานภาพหลักๆ คือ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้ 

- สวัสดิการที่คณะจัดให้หรือวิทยาเขตจัดให้  
 - มีความเพียงพอ 
 - มีประกันสุขภาพกลุ่ม 

 - ท าไมถึงท างานที่นี้ 
   - บรรยากาศ เพ่ือนร่วมงาน  
 - การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 
   - มีทุนสนับสนุน 
   - มีการส่งไปอบรมต่างๆ 
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กลุ่มนิสิตปัจจุบัน 
- ใครมีส่วนที่ท าให้เข้าเรียนที่นี่ 

- ตัวเอง ชื่นชอบ 
- ที่บ้านแนะน า หางานง่าย 
- ชื่อสถาบัน เครดิต 

- ความคาดหวังกับที่เรียน 
- คิดว่าจะเหงา แต่ไม่เหงา เพราะมีรุ่นพ่ี 
- บรรยากาศดี 
- ชอบเขียนโปรแกรม 
- ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ไม่ได้ แต่ปรับตัวได้ง่าย 

- เข้าใจว่าออกไป/จบไป ท างานอะไร 
- เข้าใจ ท างานได้หลากหลาย / โปรแกรมเมอร์ / เขียนเว็บ 
- ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เพ่ิมด้วย 

 - อาจารย์/คณะ ได้แนะน าอาชีพหรือไม่ 
- มีแทรกในวิชาสอน 
- อาจารย์พิเศษจากบางเขนแนะน า 
- มีแนะน าทุนเรียนต่อ 

 - นิสิตกับส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ 
- มี present สาขาทางด้านวิชาการ 
- ตื่นเต้นกับการจัดกิจกรรมโดยนิสิต 

 - ด้านการท ากิจกรรม/ทัศนคติและประโยชน์ 
  -  เปิดโอกาสในการท ากิจกรรม รู้จัก PDCA 
  - ความเสียสละ / รู้จักบริหารเวลา กิจกรรม การเรียน 
  - ความเป็นผู้น า 
  - กิจกรรมร่วมกับชุมชน ท าบุญ เวียนเทียน สิ่งแวดล้อม 
  - มีการปรับปรุงกิจกรรมจากผลปีก่อนๆ 
  - ปีก่อนกิจกรรมเยอะ แต่มีช่วงก าหนด ในปีปัจจุบัน กิจกรรมลดลง 
  - รุ่นพี่กลับมาติว / สอนให้ 

 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า  

- กิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างคณะและบริษัท 
- สหกิจ และฝึกงาน 
- ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
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- สถานประกอบการต้องการบัณฑิตลักษณะแบบใด 
- บริษัทมีขอบเขตการรับสมัครงาน เช่น ต้องผ่านสหกิจศึกษา เคยฝึกงานมาก่อน 
- ความรับผิดชอบ ความตั้งใจท างาน ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
- ความเหมาะสม ความสามารถ ภาษา คอมพิวเตอร์ 
- ความสามารถพ้ืนฐานมีเพียงพอต่อการท างาน 

- ผู้ใช้บัณฑิตอยากได้ 
- เน้นเรื่องภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความกล้าแสดงออก 
- พึงพอใจในการท างานของนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
- การน าเสนอผลงาน (present) / การสรุปประเด็นที่ส าคัญ 

- ศิษย์เก่าจบไปท างานด้านไหนบ้าง 
- ท างานออกแบบ website ตรงกับสาขาที่เรียน 
- ความรู้ที่ท างานมาจากการท า project ตอนเรียน 

- ศิษย์เก่าอยากได้ 
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- การรับรองวิชาชีพสิ่งแวดล้อมโดยคณะมีการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะจบ เช่น อบรม 

หรือ ติว 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 
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