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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เดิมชื่อ “คณะทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจาก  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในของวิทยาเขตศรีราชา ตามอนุสนธิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลง  วันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือด าเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตศรีราชา มีสีเขียว 
หัวเป็ด เป็นสีประจ าคณะ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่  10/2554 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา” นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 
2555 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนสีประจ าคณะเป็นสีน้ าเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 
ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง ต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ปีการศึกษา  2557  คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน ระหว่างวันที่  17 – 18 กันยายน  พ.ศ. 2558   
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557   
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557  (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) 
รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.26 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
2.94 ได้คุณภาพระดับพอใช้  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.21 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน  6  หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 0 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี มาก  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 คะแนน
เฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับ พอใช้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  3.32 และ
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นคณะที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานแก่นิสิต  
ทุกคณะในวิทยาเขตศรีราชา จึงท าให้มีค่า FTES สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าเท่ากับ 1 : 47.65 แต่ก็ยังไม่
พบว่าการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิตคณะต่าง ๆ มีข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตามทางคณะต้องค านึงถึงภาระ
งานการสอน (Teaching load) ของอาจารย์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการท าวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. อัตราส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ออาจารย์ทั้งหมดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจาก  
ปีก่อนๆ และยังมีอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อมากถึง 24.41 % ของอาจารย์ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปยังมีเพียง 7.87% ซ่ึงต่ ากวา่ค่า
เป้าหมายที่คณะตั้งไว้ที่ ร้อยละ 10 

3. คณะฯ ตั้งอยู่ในท าเลซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการจ านวนมาก ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนของคณะ หากคณะมีการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ จะเป็นประโยชน์
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ของนิสิตและอาจารย์ และเป็นช่องทางในการได้โอกาสท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา 

4. คณะฯ มีรายรับและรายจ่ายในแต่ละปีใกล้เคียงกัน ดังนั้นงบประมาณในส่วนที่จะใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร จึงมีน้อยมาก การวางแผนทางการเงินระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่คณะ
ควรตระหนักและให้ความส าคัญ 

5. สัดส่วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยยังได้รับน้อยกว่าเงินสนับสนุนจากภายในของคณะ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงศักยภาพของนักวิจัยที่ยังไม่มีมากพอที่จะแสวงหาจากแหล่งเงินทุนภายนอก หรือสะท้อนถึงจ านวนนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียงเฉพาะด้านยังมีน้อย การพัฒนานักวิจัยจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของคณะที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

6. กระบวนการในการก ากับติดตามและการน าผลการประเมินในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปวิเคราะห์หา
ข้อสรุปเพื่อน าไปปรับปรุงในการด าเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไปยังขาดผู้รับผิดชอบท าให้ในหลาย ๆ ตัวบ่งชี้ไม่ได้
ด าเนินการในส่วนนี้ หากคณะมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ก็จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
กระบวนการ PDCA 

จุดเด่น 
- ไม่มี 

 โอกาสในการพัฒนา 
1.  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม เคมี IT ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมใน

การผลิต การก าจัดของเสีย การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในอ าเภอศรีราชา 
จึงมีโอกาสที่จะให้บริการทางวิชาการแก่โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ รอบ ๆ โรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนอันจะเกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การเรียนการสอน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการน าหลักสูตรจากวิทยาเขตอ่ืนมาท าการสอน ซึ่งเป็นข้อดีใน

การที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่ก็มีอุปสรรคในการที่จะปรับปรุง หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการ
ตอบสนองต่อชุมชน และอาจเกิดปัญหาในอนาคต หากหลักสูตรนั้น ๆ มีการปรับปรุงจากเจ้าของหลักสูตร ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการบริหารหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันในหลายวิทยาเขต และมีกลไกในการก ากับ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
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2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้านครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ให้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เนื่องจากผลการประเมินหลักสูตรพบว่า ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังอยู่ในระดับ
น้อยมาก 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   
- ไม่มี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนในภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน 

การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน  คณะได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 6 หลักสูตร ผ่านการ

ก ากับมาตรฐานทั้ง 6 หลักสูตร มีนิสิตปัจจุบันรวมทั้งสิ้น จ านวน 1,666 คน มีนิสิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 304 คน  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2556 ได้งานท าภายใน 1 ปี จ านวน 221  คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.33  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 2.04 ในส่วนของการผลิตบัณฑิต
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “การด าเนินงานต้องปรับปรุง ” เนื่องจากคณะยังมีอายุการก่อตั้งมาไม่นาน จ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการจึงมีน้อย ประกอบกับคณะฯ ต้องมีภาระการสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับ
ทุกคณะ จึงมีค่า FTES สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้คะแนนในภาพรวมต่ า อย่างไรก็ตามคณะก็ยังสามารถ
ให้บริการการเรียนการสอน ในวิชาพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2. ด้านการวิจัย  คณะผลิตงานวิจัย บทความทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2557 ได้ 43 เรื่อง จาก
จ านวนอาจารย์  ที่ท าวิจัย 20 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 46 คน แสดงว่าอาจารย์มากกว่า
ครึ่งหนึ่งยังไม่มีผลงานวิจัย โดยที่คณะได้สนับสนุนทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย ให้จ านวนหนึ่ง และได้รับทุนจาก
ภายนอกอีกส่วนหนึ่ง แต่จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับ ก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานของคณะที่จัดอยู่ในกลุ่ม ง สรุปใน
ภาพรวมการการประเมินอยู่ในระดับดี 

3. ด้านการบริการวิชาการ  คณะได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
5 โครงการเป็นโครงการแบบให้เปล่า 4 โครงการ ซึ่งหากพิจารณาศักยภาพของบุคลากรและโอกาสในการสร้าง
ผลงานในด้านการให้บริการวิชาการแล้ว ยังถือว่า ยังด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของตนเอง 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะมีกิจกรรมด้านการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิต โดยมีนิสิตเป็นก าลังส าคัญในการสร้างกิจกรรม และคณะเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน และก ากับดูแล กิจกรรม มีทั้งการด าเนินการร่วมกับวิทยาเขต และชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดงาน
เพ่ือสืบทอดประเพณีของไทย และท้องถิ่น และบางกิจกรรม เช่น ด้านศิลปะ มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ ทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 7 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว  7 กิจกรรม  อยู่ระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม  
และยังไม่ได้ด าเนินงาน 0 กิจกรรม   

สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เดิมชื่อ “คณะทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจาก  การแบ่ง
ส่วนราชการภายในของวิทยาเขตศรีราชา ตามอนุสนธิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลง  วันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือด าเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตศรีราชา มีสีเขียว 
หัวเป็ด เป็นสีประจ าคณะ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่  10/2554 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา” นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 
2555 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนสีประจ าคณะเป็นสีน้ าเงิน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 
ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่าง ต่อเนื่องวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 
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3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือ ยืนยัน สภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของคณะ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา 09.30 - 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

ณ ห้องประชุม 2 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2557 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
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1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ  

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม  
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  

ศรีราชา และร่วมกันอภิปรายผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 2  

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 
เวลา 08.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง และสอบทานความ

เรียบร้อยของผลการประเมิน พร้อมจัดท ารายงานผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ณ ห้องประชุม 2  

เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  
(ไม่มีการรายงานคะแนนผลการประเมิน) ณ ห้องประชุม 2  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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 าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.26 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  
2.94 ได้คุณภาพระดับพอใช้  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.21 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน  6  หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 0 หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับดี มาก  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 คะแนน
เฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ ผลประเมิน อยู่ในระดับ พอใช้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  3.32 และ
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 0.67 4.00 2.21 2.04 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 1.67 5.00 3.28 3.32 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   3.00   3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับด ี

รวม 0.92 4.14 2.74 2.94 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

ภาพรวมผลประเมิน                   3.26 2.94 

องค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต 

                  2.20 2.04 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2.20 
คะแนน 

 13.23 6  2.21 13.23 6 2.21   2.21 2.21 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
25 

15.5  63.5  24.41 15.5 63.5 24.41 x x 1.53 1.53 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
10 

 5 63.5  7.87 5 63.5 7.87 x x 0.49 0.49 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
1 : 20 

2,167.94 47  46.13 2,167.94 45.5 47.65   0.00 0.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6   5  x 5.00 4.00 

หมายเหตุ   ไม่พบการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 6  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

5 ข้อ     5   5   4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

            3.39 3.32 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
220,000 
บาท/คน 

2,678,236.00
  

47   56,983.74 3,350,075.00 45.5  73,628.02 x x 1.30 1.67 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 
30 

 21.8 47  46.38 25 63.5 39.37   3.87 3.28 

องค์ประกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

            4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ     5   3   4.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

 = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ 

หมายเหตุ   ไม่พบการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 4 , 5, 6 

องค์ประกอบท่ี 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

            5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ     6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ 

           5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ     7   6   5.00 4.00 

หมายเหตุ   ไม่พบการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ     6   5  x 5.00 4.00 

หมายเหตุ   ไม่พบการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 5  
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง 

 จุดเด่น  
- ไม่มี 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีอาจารย์ที่มีศักยภาพท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสามารถเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการอีกจ านวนหนึ่ง การวางแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพ่ิมจ านวนอาจารย์ปริญญาเอกและ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และปรับ
แผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การบริหารหลักสูตรของคณะอย่างสม่ าเสมอ 

2. คณะมีกิจกรรมในการพัฒนานิสิตเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือการจัดกิจกรรม หากด าเนินการได้ครบถ้วนจะสามารถท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- ไม่มี 

ข้อสังเกต 
1.  คณะมีช่องทางที่สามารถสื่อสารกับนิสิต และศิษย์เก่าหลายช่องทาง แต่ยังไม่มีการให้ข้อมูลและ

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย จ านวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

 จุดเด่น  
1. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวนมากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะมีปัจจัยเกื้อหนุนในการวิจัย ดังนั้น ควรมีการวางแผนเพื่อผลักดันให้คณาจารย์ท าความร่วมมือ

ในการพัฒนางานวิจัยกับองค์กรภายนอกในภาคตะวันออกท้ังในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์  จะท าให้
มีผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดเด่น  

1. คณะมีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการได้อย่างหลากหลายทั้งในเชิงของการให้ความรู้พื้นฐาน
และการให้ความรู้เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพให้แก่ชุมชน 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม และมีการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว มีโอกาส

ในการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สถานประกอบการในชุมชนที่เป็น
เป้าหมาย 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- ไม่มี  

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 จุดเด่น  

- ไม่มี 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. สถานที่ตั้งมีพ้ืนที่ตั้งที่ใกล้ชิดกับชุมชน  จึงเป็นโอกาสในการเข้าร่วมกับชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลาย 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี
 จุดเด่น  

- ไม่มี 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบท เจตจ านง 

และวิสัยทัศน์ของคณะ และบริบทของการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
- ไม่มี 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

 

 

 
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซักถามผู้บริหารเพิ่มเติม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ รายงานข้อค้นพบจากการประเมินด้วยวาจา ต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

 


