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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดิมชื่อ “คณะทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานซึ่ง ได้รับการอนุมัติจากมติของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นคณะวิชาที่เกิดจากการแบ่งส่วน
ราชการภายในของวิทยาเขตศรีราชา ตามอนุสนธิประกาศสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542 เพ่ือด าเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตศรีราชา มีสีเขียวหัวเป็ด เป็นสี
ประจ าคณะ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา”  นับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และ
ได้เปลี่ยนสีประจ าคณะเป็นสีน้ าเงิน  

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักท้ัง  4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 
(ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่ 3 , 4, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น า
คะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้  
  ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ใน 9 
องค์ประกอบ จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ (มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 3 , 4, 12, 
15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน  4.43 อยู่ในระดับดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินประเมิน  2.52 อยู่ในระดับพอใช้   ด้านกระบวนการ จ านวน 19 ตัวบ่งชี้    มีผลการประเมิน  
4.89 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.36 อยู่ในระดับด ี
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการด าเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 3.74 3.74 ดี ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  4.21 4.09 ดี ดี 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.95 4.95 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.74 4.22 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.43 4.38 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.46 4.46 ดี ดี 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 4.42 4.38 ดี ดี 
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.97 4.84 ดีมาก ดีมาก 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.20 4.19 ดี ดี 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

4.51 4.37 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.34 4.38 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.78 4.78 ดีมาก ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน 4.80 4.73 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 3.85 3.85 ดี ดี 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 3.43 3.32 พอใช้ พอใช้ 
คะแนนภาพรวม 4.34 4.38 ดี ดี 
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.25 4.18 ดี ด ี

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 3.14 3.12 พอใช้ พอใช้ 
3)   ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.90 4.77 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.17 4.13 ดี ด ี

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.62 4.62 ดีมาก ดีมาก 
2)    ด้านการวิจัย 4.21 4.09 ดี ด ี
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)    ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.34 4.38 ดี ด ี

  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   (คะแนนผลการประเมิน  
4.51-5.00) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน  3.51-4.50) จ านวน 8 ตัว
บ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีจุดแข็ง 
และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 จุดแข็ง 1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีท าเลที่ตั้ง อยู่

ในเขตอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการฝึกงาน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษาของนิสิต 
ซึ่งท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการ
ท างาน รวมถึงคณะฯ สามารถสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
กับภาคเอกชนได้มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
ที่ไกลออกไป  เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ่น 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้ความส าคัญ
และให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกสายงานอย่างเท่าเทียมกัน 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

2.  คณะฯ มีศักยภาพและมีความพร้อมใน
การให้บริหารอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนรู้ 

3. สถานที่ตั้งของวิทยาเขตศรีราชา อยู่ใน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 

4. นิสิตได้รับการอบรมและมีความเข้าใจใน
การน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ
ท ากิจกรรมนิสิตเป็นอย่างดี 

5. มีการให้บริการทางสังคมหลายหน่วยงาน 
โดยเฉพาะได้รับหนังสือรับรองจากกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญใน
การแสดงถึงมาตรฐาน และศักยภาพของ
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คณาจารย์/นักวิจัย 
6. มีข้ันตอนและแนวทางในการด าเนิน

กิจกรรมเป็นรูปธรรมในทุกโครงการ 
7. การบริหารจัดการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

8. คณะฯ ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การประกันคุณภาพ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาการของระบบการประกัน
คุณภาพให้กับนิสิต และนิสิตได้น าไป
ปฏิบัติจริงกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินการโดยนิสิต 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรสร้าง
เครือข่ายกับภาคเอกชนให้มากขึ้น  ทั้งนี้
เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนางานด้านการ
พัฒนานิสิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของบัณฑิต  

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรมีการ
ติดตามการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นบุคลากรผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้
พัฒนาตนเอง ซึ่งจะท าให้ผลการ
ด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรบรรลุตาม
เปูาหมาย 

1. ควรน าจุดแข็งท่ีคณะฯ มีไป
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย 
(โรงเรียน/โรงงานอุตสาหกรรม) เกิด
การรับรู้ 

2. น าจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
เป็นความร่วมมือกับผู้ใช้งานบัณฑิต 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

3. คณะฯ ควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื่องใน
ด้านงบประมาณ ความดีความชอบ 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจ 

4. ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ตระหนักในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นภารกิจระดับชาติ 

5. ควรวางระบบการจัดระเบียบวาระ
การประชุมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพ่ือให้มีการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

6. ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
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คณะฯ ควรมีวาระการติดตามผล
การด าเนินงานทุกครั้ง 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรผลักดันให้

อาจารย์ที่มีอายุราชการหรือการท างาน
ครบตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรผลักดันให้
นักวิจัยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกมากกว่าการขอเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของ
คณะฯ 

1. กระบวนการในกกการจัดหาหรือ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ
และผลผลิต 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

3. คณะฯ มีผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่
ผลงานยังอยู่ในระดับพอใช้ในด้าน
ของเงินวิจัย และผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

4. วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันคุณภาพยังไม่ชัดเจน 
ท าให้ขาดข้อมูลในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

5. คณะฯ มีระบบและกลไกในการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะที่มาจากการตรวจ
ประกันคุณภาพภายใน แต่ก็ยังไม่
สามารถพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 
 ข้อเสนอแนะ 1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรสร้าง

เงื่อนไขหรือมีการติดตามความคืบหน้าการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเป็น
รายบุคคล  เช่น การก าหนดให้ผู้ที่มีอายุ
ราชการหรือการท างานครบตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  ส่งรายงานความคืบหน้า
ของการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ประจ าทุกปี เป็นต้น 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรสร้างกล
ยุทธ์ในการสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

1. เพ่ิมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ที่
เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ลงไปใน
พ้ืนที่ 

2. คณะฯ ควรมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติม
จากที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

3. ควรให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใน
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ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพ 

4. เนื่องจากตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มี
จ านวนมาก คณะฯ ควรจัดล าดับ
ความส าคัญของตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาก่อนหลัง และมีตัว
บ่งชี้วัดมาก ากับ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 
เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ส่งผลให้มีการ
พัฒนาในทางที่ดีข้ึนครบทุกตัวบ่งชี้ 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดโอกาส

ให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสนับสนุนการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนเข้า
ศึกษาดูงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจ าทุกปี ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตลอดจนเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึง
เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

1. มีโครงการที่มีความร่วมมือกับภาค
ผู้ใช้งานบัณฑิต 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  
จากการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดพื้นที่เปูาหมายเพ่ือ

ยกระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและ
ระบบการผลิต ท าให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการจ้างงาน สามารถสกัดการย้ายถิ่นของคนใน
ชุมชนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึง
ศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบกับความรับผิดชอบต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ  จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาท 
และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณสถานีวิจัยศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องตามรูปแบบและ
แนวโน้มการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ศรีราชาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศระยะท่ี 7 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการ
จัดท าตามรายละเอียดต่าง ๆ และน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐซึ่งได้มีมติในที่ประชุมเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตศรีราชา และให้มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในเป็นคณะวิชาที่ท าหน้าที่จัดเตรียมการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ชื่อคณะนี้ว่า “คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ” การจัดตั้งคณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีเจตนารมณ์ในการมุ่งผลิตก าลังคน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและการให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มเปิดรับนิสิตครั้งแรกในปีการศึกษา 2540  การด าเนินงานที่ผ่านมา
ประกอบด้วย 

ปี พ.ศ. 2540   เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ. 2541   เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ปี พ.ศ. 2549   เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  
ปี พ.ศ. 2550   เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคปกติและ   
ภาคพิเศษ  

ปี พ.ศ. 2555   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 อนุมัติให้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ” ตั้งแต่วันที่ 12 
มกราคม พ.ศ. 2555 และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ใหม่ ประกอบด้วย 
                              1. ส านักงานเลขานุการ  
                              2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
                              3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา  
                              4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เพิ่มเติมจ านวน 3 สาขาวิชา 
ประกอบด้วยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
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                              1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
                              2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  
                              3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  

ปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 
พ.ศ.2557 อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้ในแผนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2559 ซึ่งจะท าการเปิด
สอนในปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย 

 

 สถานที่ตั้ง       
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขท่ี 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท 

ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ (+66)3835-4587 โทรสาร (+66)3835-4587 
 
 

 ตราประจ าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 สีประจ าหน่วยงาน 
สีน้ าเงิน 
 
 

 ประวัติความเป็นมา 

ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อดีต – ปัจจุบัน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อุตรพงศ์ ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2544 
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2. รองศาสตราจารย์ธงชัย คัมภีร์ ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่  1 
ตุลาคม พ.ศ. 2544 จนถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 

 
 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต ่22 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 

 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจิดกุล ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 22 
ตุลาคม พ.ศ.2549 จนถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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5.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึง จนถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2555  และด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ตั้งแต่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 

 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก  

 ปรัชญา/ปณิธาน   

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีปณิธานมุ่งม่ันพัฒนาความรู้ทางภูมิปัญญา ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้น าของชุมชน เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีงาม เป็นแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นชาติ 

 วัตถุประสงค์  
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะและส านักงานในวิทยาเขตศรีราชา  ลงวันที่ 

29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้คณะฯ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการศึกษาวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคการผลิต 
และปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
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 วิสัยทัศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศทางวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ

เทคโนโลยี ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล สรรค์สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

 

 พันธกิจ 
     1. มุ่งพัตนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

2. มุ่งพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  
3. มุ่งพัตนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
4. มุ่งพัตนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  

 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของคณะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

ส านักงานเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและพลศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.4 รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดฝีุาย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดฝีุาย
วิชาการและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ ์

รองคณบดฝีุาย
พัฒนานิสิตและ
กิจการพิเศษ 

รองคณบดฝีุาย
สารสนเทศ 

เลขานุการคณะฯ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและ

พลศึกษา 

นักวิทยาศาสตร ์

งานบริหาร
และธุรการ 

งานคลังและ
พัสด ุ

งานนโยบาย
และแผน 

งานบริการ
การศึกษา 

งานกิจการ
นิสิต 

งานประกัน
คุณภาพทาง
การศึกษา 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ ์

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและ

พลศึกษา 
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 รายนามผู้บริหาร 
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 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจิดกุล    ที่ปรึกษา  
2.   นายสุวรรณ์ทอง ค าภูมี      ที่ปรึกษา  
3.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     ประธานกรรมการ  
4.   รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ    กรรมการ  
5.   รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ    กรรมการ 
6.   หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     กรรมการ  
7.   หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ  

  8.   หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา    กรรมการ 
9.   นายโสภณัฐ  คงศรีประพันธุ์     กรรมการ  

  10. นางสุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุลก้องโลก     กรรมการ  
11. นางสาวณัชชา กุลจิราธนโชต ิ     กรรมการและเลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน   
  ปีการศึกษา 2556  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 6 หลักสูตร 3สาขาวิชา 
โดยเป็นระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร 3สาขาวิชา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
    (หน่วย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาต ิ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1 - - - - - - - 1 - - - - 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และพลศึกษา 

3 - - - - - - - 3 - - - - 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2 - - - - - - - 2 2* - - - 

รวม 6 - - - - - - - 6 2* - - - 

หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการน าหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน 
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 หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 6 หลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน) 

17 - 17 

2 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  (หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน) 

22 22 44 

3 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตก าแพงแสน) 

33 33 66 

4 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต ์(หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตก าแพงแสน) 

3 - 3 

5 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ฟิสิกส ์(หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน) 

14 - 14 

6 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน) 

14 - 14 

รวมจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 103 55 158 
 

1.6  จ านวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
(ใช้ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตรี 1,127 467 - - 1,594 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - - - - - 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 1,127 467 - - 1,594 
รวมจ านวนนิสิตปริญญาโท แผน ก 
และปริญญาเอก 

- - - - - 

ร้อยละของจ านวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอกต่อจ านวน
นิสิตทั้งหมด 

- - - - - 
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 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 1,371.97 295.56 - - 1,667.53 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - - - - - 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวม FTES 1,371.97 295.56 - - 1,667.53 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556  
(ใช้ข้อมูลฝุายการศึกษา ส านักงานวิทยาเขต ศรีราชา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 230 94 - - 324 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - - - - - 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวมจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 230 94 - - 324 
 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556  
   (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที)่   
  (การนับจ านวนบุคลากร ก าหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการท างาน ดังนี ้ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน   6 - 9 เดือน คิด
เป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได)้ 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 31 8.5 39.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - 2 2 
รองศาสตราจารย ์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - 1 1 

รวม - 31 12.5 43.5 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาทุกประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัยต่างประเทศ) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 15 - 15 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 15 - 15 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 46 8.5 54.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - 2 2 
รองศาสตราจารย ์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - 1 1 

รวม - 46 12.5 58.5 
 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
นักวิจัย - - - - - 
ช่วยวิชาการ - 14 4 -   18 
แรงงาน เช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงานขับ
รถ ฯลฯ 

2 - - - 2 

รวม 2 14 4 -   20 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  

 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อย
ละ 

สัดส่วน
งบประมาณ 
แผ่นดิน : เงิน

รายได้ 

แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

รวม 22,948,135.25 25,337,451.13 48,285,586.38 100 47.53 : 52.47 
-  งบบุคลากร 882,870.00 6,403,620.14 7,286,490.14 100 12.12  : 87.88 
-  งบด าเนินการ 2,131,665.25 9,392,036.65 11,523,701.90 100 18.50  : 81.50 
-  งบลงทุน 5,849,700.00 6,127,147.89 11,976,847.89 100 48.84  : 51.16 
-  งบอุดหนุน 13,943,900.00 3,314,840.85 17,258,740.85 100 80.79  : 19.21 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ 140,000.00 99,805.60 239,805.60 100 58.38  : 41.62 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จ านวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 25,049,064.67 
-  งบประมาณเงินรายได้ 38,296,200.00 

รวมทั้งหมด 63,345,264.67 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ 39.54 : 60.46 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

-  งบบุคลากร 672,764.67 8,690,828.00 9,363,592.67 
-  งบด าเนินการ 1,334,704.02 11,973,500.00 13,308,204.02 
-  งบลงทุน 1,238,000.00 848,646.00 2,086,646.00 
-  งบอุดหนุน 15,748,300.00 8,645,250.00 24,393,550.00 
-  งบรายจ่ายอื่นๆ 110,000.00 - 110,000.00 
-  งบส ารองจ่าย - 2,000,000.00 2,000,000.00 

รวมทั้งหมด 19,103,768.69 32,158,224.00 51,261,992.69 
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 อาคารและสถานที่ 
 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช ้ พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/

ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ที่ 
ชื่ออาคาร 

1 อาคาร 2 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 

2540 1,654.09 ตร.ม. ไม่ใช่  
 
 
 
 
 

2 อาคาร 1 บริการวิทยาการ 2540 851.71 ตร.ม. ไม่ใช ่  
 
 
 
 

3 อาคาร 15 ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(โซน B) 

2552 2,351.26 ตร.ม. ไม่ใช ่  
 
 
 
 

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 
 

พื้นที่ภาพรวมของคณะ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทั้งหมด   (คณะใช้อาคารร่วมกับหน่วยงานอื่น) 

2. พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  
 2.1  อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.2  อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
 2.3  อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
- 
- 
- 

3. พื้นที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้า
โดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย 
ฯลฯ  

อยู่ในความรับผิดชอบของ วิทยาเขตศรีราชา 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น 
4.1 พื้นที่ทางเดินอาคาร2 ชั้น 2  
4.2 พื้นที่ทางเดินอาคาร15 (รวม 4 ชั้น เฉพาะโซน B) 

 
471.20  ตร.ม. 
1,005.91 ตร.ม. 

5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 1,477.11 ตร.ม. 
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รถของคณะ จ านวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท - 

2. รถจักรยานยนต์ 1 

3. รถจักรยาน - 
 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 

 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือให้
บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบและสามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Uniqueness of Kasetsart University) 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation.  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU : Identity of Kasetsart University) 
“ส านึกดี            มุ่งม่ัน             สร้างสรรค์               สามัคคี” 
  Integrity   Determination   Knowledge Creation   Unity 
ค าอธิบาย : 
เอกลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร 
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง มหาวิทยาลัยอันเป็นแหล่งรวมของบุคลากรและองค์ความรู้ 
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน หมายถึง ความหลากหลายของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ 
และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน 
ความกินดีอยู่ดีของชาติ หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของสังคม ความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมและความม่ันคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านอาหารของชาติ ซึ่งชาติ หมายความครอบคลุมถึง 
ประชาชนและแผ่นดิน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส านึกดี หมายถึง มีจิตใจที่มีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มุ่งม่ัน หมายถึง มีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการท างานและในการปฏิบัติ
ใดๆ 
สร้างสรรค์ หมายถึง เป็นผู้ใฝุรู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่า
จากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
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สามัคคี หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
ในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 

1. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 NSC 2014 (National 
Software Contest 2014) ได้แก่ นายธนพร ผลเจริญ ได้รางวัลที่ 3 ในหมวดโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน
ส าหรับลินุกซ์ กลุ่มนิสิต นักศึกษา ซึ่งโครงการนี้เป็นการแข่งขันระดับในประเทศ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) 
2. โครงการสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ นางสาววัลวิสา สร้อยโสม ได้รางวัลที่ 3  ในหัวช้อการคัด 
เลือกอาหารที่เหมาะสมส าหรับจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาค 

 
 

1.10  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    
    

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ควรตรวจสอบเอกสารแต่ละชุดให้

ตรงกับตัวบ่งช้ีที่จะตรวจสอบ 
คณะฯ มีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบหลักฐานตาม
คู่มือประกันคุณภาพเรียบร้อยครบถ้วนตามตัวบ่งช้ี 

ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก/

รศ./ศ ในสาขาที่มีความเร่งด่วน 
เช่น สาขาที่มีแผนในการเปิด
หลักสูตร ปริญญาโท หรือปริญญา
เอก 

คณะฯ มีการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกโดยมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของอาจารย์ปริญญาเอกเฉลี่ยร้อยละ 24 ต่อปีอีก
ทั้งยังมีอาจารย์ยื่นขอประเมินการสอนประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน และได้ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 1 คน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 

ฝุายวิชาการและบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. โครงการหรือกิจกรรมควรให้มีการ

เชื่อมโยงลงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยขยายผลในเชิงการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นได้รับรู้
และเห็นคุณค่าเพื่อกลายมาเป็น
ผู้สนับสนุน(Sponsor) 
 
 
 

คณะฯ มีการจัดโครงการ Com Can do โดยเป็นโครงการที่
จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน ซึ่งบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 
 

ฝุายพัฒนานิสิตและ
กิจการพิเศษ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. คณะฯ ควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ในการท างานวิจัย
เขียนของบประมาณภายนอก 

คณะฯ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการขอทุนวิจัยภายนอก
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัย
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจด
สิทธิบัตร 

ฝุายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ควรสร้างกลไกการรายงานและ

จัดเก็บข้อมูลการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ เช่น การระบุชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือระบุองค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
ลงในแผนการสอนทุกรายวิชา
พร้อมท้ังรายละเอียด และใน
การบูรณาการกับงานวิจัยควรระบุ
ช่ือโครงการบริการวิชาการที่
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรือยื่น
ข้อเสนอโครงการ หรือระบุช่ือ
งานวิจัยท่ีได้มีการน าเอาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์งานวิชาการและบริการ
วิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาการและบริการ
วิชาการของคณะฯ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการบูรณาการและ
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

ฝุายวิชาการและบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- - ฝุายบริหารและประกัน

คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. คณะฯ ควรวางเกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการประจ าคณะให้
แตกต่างกับเกณฑ์การประเมินผล
การบริหารงานของคณะ ถึงแม้ว่า
ผู้บริหารเกือบท้ังหมดจะเป็นคน
คนเดียวกันกับคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพราะการประเมินมี
วัตถุประสงค์ต่างกัน 

คณะฯ มีการวางเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการประจ า
คณะที่แตกต่างกับเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงานของ
คณะและได้ท าการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า
คณะ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

1. เมื่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง Audit 
Committee ภายในแล้ว
คณะกรรมการดังกล่าวควรมี
แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีทางการ
เงินท่ีจะรับการตรวจเพื่อให้ทันกับ
รอบรายงานท่ีคณะฯจะต้องเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 

คณะฯ มีการด าเนินการตรวจสอบทางการเงินจาก Audit  
Committee แล้วเสร็จในระหว่างวันท่ี 16-17 ตุลาคม 
พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นไปตามรอบเวลาที่ก าหนด 

ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. คณะฯควรมีระบบกลไกท่ีจะติดตาม

และก ากับดูแลผู้รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งช้ี ได้ด าเนินการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้เสร็จทันเวลา 

คณะฯ มีการติดตามและก ากับดูแลผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี
ซึ่งมีผลการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงานตามรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีพันธกิจหลักใน 4 ด้าน ได้แก่ การ

ผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการนี้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์   ได้มีนโยบายให้ทุกวิทยาเขตและหน่วยงานภายในวิทยาเขตทุกหน่วยงาน    ด าเนินงานตามระบบ
ประกันของมหาวิทยาลัย   และในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   9  
องค์ประกอบคุณภาพ   23+1 ตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)   และอีกจ านวน   13  ตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งสิ้น  36  ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง
ของผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดยรวม   ในรอบปีการศึกษา 2556  จ าแนกตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ดังนี้ 

-  ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการด าเนินงานโดยรวมที่ระดับคะแนน  4.51 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

-  ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ       
ศึกษา (สมศ.) 12  ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3,  4,  12, 16.1,  16.2,  17,  18.1,  18.2  รวม 8 ตัวบ่งชี้)   
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการด าเนินงานโดยรวมที่ระดับคะแนน  4.06 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

2.2     รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่
บรรลุเท่านั้น ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้มีความหมายของคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน 
ซึ่งมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

 -  คะแนน 0.00-1.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
               -  คะแนน 1.51-2.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
               -  คะแนน 2.51-3.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้  
               -  คะแนน 3.51-4.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
               -  คะแนน 4.51-5.00 หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก  

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.36 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ดังรายละเอียดแสดงตามตาราง ป.2 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 25 
 

ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 36 ตัวบ่งช้ี       
(คะแนนเต็ม 5) 

 

  

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
I P O รวม 

สกอ 
สกอ+
มก 

สกอ สมศ รวม สกอ. 
สม
ศ. 

รวม 
สกอ+
มก 

สกอ สมศ รวม 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

.00 5.00 - - - .00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 2.48 4.50 4.50 - 4.50 5.00 3.09 3.47 3.81 3.81 3.09 3.57 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต 

.00 5.00 5.00 - 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.71 5.00 5.00 - 5.00 .00 4.19 4.19 4.24 4.24 4.19 4.21 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

.00 5.00 5.00 5.00 5.00 .00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

.00 5.00 5.00 - 5.00 .00 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ 

.00 5.00 5.00 - 5.00 .00 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.95 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ 

.00 5.00 5.00 - 5.00 .00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

.00 5.00 5.00 - 5.00 .00 .00 .00 5.00 5.00 .00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 2.54 4.89 4.89 5.00 4.89 5.00 3.97 4.06 4.51 4.48 4.06 4.36 

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ด ี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ

สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ องค์ ประกอบ

ที ่1 เท่ากับ 5.00 คะแนน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ  
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  8 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของ
บุคลากรในวิทยาเขต 
และได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2552-

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้จัดโครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานประจ าปี
การศึกษา 2554 โดย
ภายในโครงการมีการจัด
อบรมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะฯ  ปี 
พ.ศ.2554 – 2557และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯปี พ.ศ.2556 – 
2560 โดยระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรทุก
ภาคส่วนในหน่วยงานร่วม
(1.1-1-1) และได้น า
ผลสรุปเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ (1.1-1-2)(1.1-1-3) 
คณะฯมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 
2560 (1.1-1-4) ซึ่งเป็น
แผนที่สอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2552-2565) และ

1.1-1-1  รายงานผลโครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2554 
ระหว่าง 29 - มีนาคม - 2 เมษายน 2555 
1.1-1-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.1-1-3  -รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 7/2555 วันพุธ
ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 8/2555 วันพุธ
ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2555 วันพุธ
ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 
1.1-1-4  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560 
1.1-1-5  แผนปฏิบัติการ (Action Plan ) 10 ปี 
(พ.ศ.2556 - 2565) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.1-1-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 
1.1-1-7  บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/967 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 เร่ืองขอส่งสรุปแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ ประจ าปี 
2556 
1.1-1-8  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_24_06_2557_EV_1.1-1-8.pdf
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2555) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) และ
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan ) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา  ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2556 – 2565) ซึ่งเป็น
แผนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 
2565) (1.1-1-5) โดยเสนอ
ผ่านคณะกรรมการประจ า
คณะฯ(1.1-1-6) และ
คณะฯได้ทบทวน ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และ
เปูาประสงค์ จากบุคลากร
ในคณะฯทุกภาคส่วน   
(1.1-1-7)(1.1-1-8)  

คณะฯ ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2557 

  

2 

มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับวิทยาเขต
ไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556 
- 2560 ที่ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบโดย
คณะกรรมการประจ า
คณะฯเรียบร้อยแล้ว ได้
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ภายในผ่านการประชุม 
ทั้งนี้การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯนั้นมีหัวหน้า
สาขาวิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการประจ า
คณะฯอยู่แล้ว (1.1-2-1) 
รวมทั้งถ่ายทอดผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ (1.1-2-2) 
เพื่อเป็นการแจ้งให้
บุคลากรทุกคนภายใน
คณะฯรับทราบทิศทางการ
ด าเนินงานที่มุ่งสู่เปูาหมาย
ร่วมกัน 

1.1-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2555  
1.1-2-2  เว็บไซต์คณะ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_2_25_06_2557_EV_1.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_2_25_06_2557_EV_1.1-2-2.pdf
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3 

มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4    
พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มีการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (strategy 
map)  (1.1-3-1) และ
แผนผังกระบวนการแปลง
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (1.1-3-2) และได้
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจ  
(1.1-3-3)  

1.1-3-1  แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะฯ (strategy 
map)  
1.1-3-2  แผนผังกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าป ี
1.1-3-3  แผนปฏิบัติการประจ าปีคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

  

4 

มีตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ในแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยได้ก าหนดเปูาหมาย
ของตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไว้ในแผน
ดังกล่าวแล้ว(1.1-4-1)และ 
(1.1-4-2) 

1.1-4-1  ตัวบ่งชี้และเปูาหมายแผนยุทธศาสตร ์
1.1-4-2  เอกสารเดียวกันกับข้อ 1.1-3-3 

  

5 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4    
พันธกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครอบคลุมทั้ง 4 
พันธกิจ ได้แก่ ด้านพัฒนา
นิสิต(การเรียนการสอน/
วิชาการ) ด้านวิจัย ด้าน
บริการวิชาการ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานดังกล่าว 
(1.1-5-1) 

       

1.1-5-1  เอกสารเดียวกันกับข้อ 1.1-3-3 

  

6 

มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร

คณบดี รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานในแต่
ละภารกิจให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ซึ่งจะมีการ

1.1-6-1  บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 
0513.302/1549 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการในรอบ 6 
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1.1-6-2  บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 
0513.302/3352 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_3_25_06_2557_EV_1.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_3_25_06_2557_EV_1.1-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_3_25_06_2557_EV_1.1-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_4_25_06_2557_EV_1.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_4_25_06_2557_EV_1.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_5_25_06_2557_EV_1.1-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_25_06_2557_EV_1.1-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_25_06_2557_EV_1.1-6-2.pdf
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เพื่อพิจารณา รายงานผลการด าเนินงาน
ให้คณบดีรับทราบทุกรอบ 
6 เดือนหรือปีละ 2 คร้ัง 
ตามปีงบประมาณ (1.1-6-
1)และ(1.1-6-2) แล้ว
น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯเข้าร่วมพิจารณาผล
การด าเนินงานของคณะ
พร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
(1.1-6-3) 

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1.1-6-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 22 มกราคม    
พ.ศ. 2557 

  

7 

มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเพื่อ
พิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดย
การเปรียบเทียบผลของตัว
บ่งชี้กับค่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งได้รายงานผล
ต่อผู้บริหาร(1.1-7-1)และ
น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯปีละ 1 คร้ัง      
(1.1-7-2) 

1.1-7-1  บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 
0513.302/1250 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557  

  

8 

มีการน าผลการ
พิจารณาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้น าแผนยุทธศาสตร์ ปี 
2556 – 2560 ที่บุคลากร
ทุกภาคส่วนจัดท าร่วมกัน 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และที่
ประชุมมีมติเห็นควรให้
แก้ไขเปูาประสงค์และ
ตัวชี้วัดบางประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
แต่ละตัวชี้วัด (1.1-8-1) 
และหากมีการเปลี่ยนแปลง
เปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัด
ในแผนยุทธศาสตร์ ปี 
2556 – 2560 ต้อง

1.1-8-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2555 
1.1-8-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2555 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_25_06_2557_EV_1.1-6-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_7_25_06_2557_EV_1.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_7_25_06_2557_EV_1.1-7-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_8_25_06_2557_EV_1.1-8-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_8_25_06_2557_EV_1.1-8-2.pdf
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เปลี่ยนแปลงผ่านมติที่
ประชุมคณะฯเท่านั้น   
(1.1-8-2) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 
รายงานผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหว่าง  
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2555 

1.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 

1.1-1-3 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560 
1.1-1-5 แผนปฏิบัติการ (Action Plan ) 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

1.1-1-7 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/967 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่องขอส่งสรุปแบบประเมิน
เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพ ประจ าปี 2556 

1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 
1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะ 
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะฯ (strategy map) 
1.1-3-2 แผนผังกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติการประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.1-4-1 ตัวบ่งชี้และเปูาหมายแผนยุทธศาสตร์ 
1.1-4-2 เอกสารเดียวกันกับข้อ 1.1-3-3 
1.1-5-1 เอกสารเดียวกันกับข้อ 1.1-3-3 

1.1-6-1 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/1549 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1.1-6-2 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/3352 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 

1.1-7-1 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/1250 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 
1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ องค์ประกอบที่ 

2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ  
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

 

หมายเหตุ 

:  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
   1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบ

ปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบันอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว  
2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ และ
นับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได ้

เป้าหมาย :  5  ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ด าเนินการตามขั้นตอนใน
การเปิดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ตามแนวปฏิบัติที่ได้
ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.1-1-1) , (2.1-1-2), 
(2.1-1-3) ซึ่งมีขั้นตอน 
ดังนี้ การเปิดหลักสูตร 1) 
หลักสูตรที่จะเปิดต้องได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนของ
มหาวิทยาลัย 2) 
กระบวนการเปิดหลักสูตร

2.1-1-1  แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานบรรจุ
หลักสูตรใหม่ ขอปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-2  แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.1-1-3  ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2.1-1-4  การด าเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
ในระบบออนไลน ์
2.1-1-5  ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติ
หลักสูตร 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_1_09_07_2557_EV_2.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_1_09_07_2557_EV_2.1-1-2.PDF
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_1_09_07_2557_EV_2.1-1-3.PDF
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_1_09_07_2557_EV_2.1-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_1_09_07_2557_EV_2.1-1-5.png
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จะต้องเสนอหลักคิดและ
ความพร้อม (Concept 
Paper) โดยสาระส าคัญ
หลักแสดงถึงความพร้อม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน และการวิจัย 
เปูาหมายการผลิตบัณฑิต 
และความต้องการของ
สังคม 3) ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต โดยผ่านการ
วิเคราะห์ในเบื้องต้นจาก
กองแผนงานและกอง
บริการการศึกษา ก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติการเปิด
หลักสูตรก่อนจัดท าเล่ม
หลักสูตรต่อไป และ
น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อรับทราบ
ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด
โดยส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 4) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
การขออนุมัติหลักสูตรฯ 
บนเว็บไซต์กองแผนงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รายงานและติดตามผล 
(2.1-1-4),(2.1-1-5) 

  

2 

มีระบบและกลไกการ
ปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย  และ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ในการปิดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ในกรณีที่มีการปิด
หลักสูตร คณะสามารถ

2.1-2-1  แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_2_09_07_2557_EV_2.1-2-1.pdf
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ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

เสนอปิดหลักสูตรไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด (2.1-2-1) 

  

3 

ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวกที่ 
1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กร

ทุกหลักสูตรที่คณะฯ 
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกหลักสูตร ประกอบด้วย 
6 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร 
วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (2.1-3-1) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(2.1-3-2) หลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2.1-3-3) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์   
(2.1-3-4) หลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาเคมี (2.1-3-5) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (2.1-3-6) 

2.1-3-1  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 
2.1-3-2  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 
2.1-3-3  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
2.1-3-4  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
2.1-3-5  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
2.1-3-6  รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1_3_28_06_2557_EV_2.1-3-1.pdf
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วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับ
หลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้
ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2548) 

  

4 

มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ละปี   
ทุกหลักสูตร 

คณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการและ
บริการวิชาการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยที่ปรึกษา
จากหน่วยงานภายนอก 
รองคณบดีฝุายวิชาการ 
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้แทน
จากสาขาวิชา นักวิชาการ
ศึกษา และบุคลากรที่
เก่ียวข้องเพื่อท าหน้าที่
วางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงงานด้านวิชาการ 
หลักสูตร งานบริการ
วิชาการ งานส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ ตลอดจน
การประเมินหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
(2.1-4-1) 

2.1-4-1  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่
52/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและ
บริการวิชาการ 
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5 

มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
ก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ4 
กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุก
ตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

คณะฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อ
ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร 
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ให้ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนการประเมิน
หลักสูตรทุกตัวบ่งชี้     
(2.1-5-1) 

2.1-5-1  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เร่ือง 
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 

  

6 

เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไม่มี
การประเมิน) 

  

  

7 

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1   
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และ ง) 

  

8 

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ 
ง) 

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แผนภูมิข้ันตอนการด าเนินงานบรรจุหลักสูตรใหม่ ขอปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-2 แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-3 ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1-1-4 การด าเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ในระบบออนไลน์ 
2.1-1-5 ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
2.1-2-1 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.1-3-1 
รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

2.1-3-2 
รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

2.1-3-3 
รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

2.1-3-4 
รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

2.1-3-5 รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
2.1-3-6 รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

2.1-4-1 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่ 52/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
และบริการวิชาการ 

2.1-5-1 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
จ านวน 6 หลักสูตร 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เป้าหมาย :  ร้อยละ 30 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 4.07 1.7  คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 21.37 1.78 คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 21.37 1.78 คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    

ในปีการศึกษา 2556 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด จ านวน 58.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 15 คน 
อาจารย์ประจ าที่

ปฏิบัติงานจริง 43.5 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาโท 31 
คน และปริญญาเอก 

12.5 คน  

2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 
ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์     
ศรีราชา 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป หรือค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เป้าหมาย :  ร้อยละ 2 
เกณฑ์มาตรฐาน   :  ร้อยละ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
จ านวน 58.5 คน ลาศึกษา
ต่อ 15 คน อาจารย์ประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง 43.5 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาโท 31 คน 
และปริญญาเอก 12.5 คน  

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

0 ร้อยละ 2.70 2.25 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3.42 2.85  คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 
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เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 3.42 2.85 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 3  
หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5  
หรือ 6 ข้อ  

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมี
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยมีการวิเคราะห์
แผนพัฒนาบุคลกรสาย
วิชาการตามคุณวุฒิ พ.ศ. 
2556 – 2560 เพ่ือใช้ในการ
วางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของคณะฯ (2.4-1-
1) มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับ
การฝึกอบรมตามสมรรถนะ 

2.4-1-1  แผนพัฒนาบุคลกรสาย
วิชาการตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2556 – 
2560 
2.4-1-2  แผนพัฒนาคณาจารย์ 
ปีงบประมาณ 2556 
2.4-1-3  แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2556 
2.4-1-4 โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2556 
- 2560 
2.4-1-5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชา

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
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และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(2.4-1-2) (2.4-1-3) คณะฯ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรโดยสาขาวิชา/
ส านักงานเลขานุการ ได้
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรของตนเอง เช่น 
โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงาน
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ปี 2556 - 2560 
และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ 
อันมีจะส่งดีต่อประสิทธิภาพ
ของงานและความสุขของ
ผู้ปฏิบัติงาน (2.4-1-4) 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2556 เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน     
(2.4-1-5) โครงการสัมมนา
ด้านสมรรถนะและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 เพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนการบริหารงาน (2.4-1-
6) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานเป็นรายบุคคล โดย
การสนับสนุนให้เข้าร่วม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2556  
2.4-1-6 โครงการสัมมนาด้าน
สมรรถนะและความสามารถในการ
แข่งขันของสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 
2.4-1-7  แบบขออนุมัติเข้าร่วมการ
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาของ
บุคลากร  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_07_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_1_07_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
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โครงการที่จัดโดยหน่วยงาน
อ่ืนๆ (2.4-1-7)   

  

2 

มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีการคัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โดยด าเนินการตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตาม
กรอบอัตราก าลังที่วางแผน
ไว้ (2.4-2-1) มีการจัดท า
เอกสารใบมอบหมายงานซึ่ง
บรรยายลักษณะงานของแต่
ละต าแหน่ง (2.4-2-2) มีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้บุคลากร
น ามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
(2.4-2-3) คณะฯ ได้จัดสรร
ทุนเพ่ือสนับสนุนบุคลากรใน
การศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น (2.4-2-4) และการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ 
สนับสนุนการเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ 
(2.4-2-5) นอกจากนี้ในปี
การศึกษา 2556 ได้จัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร 
ดังนี้  1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่ายด้วย 
Program Adobe 
Illuatrator (2.4-2-6) 

        2) โครงการบริการที่
ดี (Service Mind) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
(2.4-2-7) 

2.4-2-1  เอกสารการรับสมัครบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4-2-10 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2556 
2.4-2-11 โครงการการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจดสิทธิบัตร 
2.4-2-12  บันทึกข้อความการ
ติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-2-2  เอกสารใบมอบหมายงาน 
ประจ าปี 2556 
2.4-2-3  แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
2.4-2-4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
2.4-2-5  แบบขออนุมัติเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ  
2.4-2-6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างง่ายด้วย Program 
Adobe Illuatrator 
2.4-2-7 โครงการบริการที่ดี 
(Service Mind) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
2.4-2-8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
2556 
2.4-2-9 โครงการอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_07_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%20service%20mind.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_2_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
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          3) โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
(2.4-2-8) 

          4) โครงการอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา (2.4-2-9) 

          5) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย 
ประจ าปี 2556 (2.4-2-10) 

          6) โครงการการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอทุนภายนอกและการ
จดสิทธิบัตร (2.4-2-11) 

          นอกจากนี้ คณะฯ 
มีการติดตามแผนการพัฒนา
คณาจารย์และแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเป็น
รายบุคคล ในรอบ 6 เดือน 
(2.4-2-12) 
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มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดี โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี    
(2.4-3-1) และการท าบัตร
ประกันสุขภาพให้กับ
บุคลากร (2.4-3-2) การ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรสายสนับสนุน โดย
แบ่งเป็น รางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัล
บุคลากรปฏิบัติงาน
ส านักงานดีเด่น และรางวัล
ขวัญใจบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

2.4-3-1  รายชื่อบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  
2.4-3-3 โครงการการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-3-4 โครงการสัมมนาและศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_3_05_07_2557_EV_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_3_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_3_05_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
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(2.4-3-3) นอกจากนี้ยังได้
จัดสัมมนาบุคลากรและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจของ
บุคลากรที่ได้ร่วมโครงการ
เพ่ิมเติมจากการได้รับความรู้
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน (2.4-3-4)  

  

4 

มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้
และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต 
ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีระบบการติดตาม
ให้คณาจารย์และบุคลากร
น าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง   (2.4-4-1)  

2.4-4-1  แบบติดตามการฝึกอบรม/
สัมมนาของบุคลากร 
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มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ในเว็บไซต์ของคณะฯ    
(2.4-5-1) และมีการแจก
เอกสารจรรยาบรรณ
อาจารย์ มก. เพ่ือให้
คณาจารย์และบุคลากร
ทราบและถือปฏิบัติ     
(2.4-5-2) 

2.4-5-1  การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในเว็บไซต์
ของคณะฯ 
2.4-5-2  บันทึกข้อความการมอบ
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  
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มีการประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

          คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนตามตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุง

2.4-6-1  แผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 
2557 
2.4-6-2  แผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ 
ปีงบประมาณ 2557 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_4_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_5_05_07_2557_EV_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_5_05_07_2557_EV_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_6_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_6_05_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf
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แผนพัฒนาคณาจารย์    
(3.2-6-1) และบุคลากรสาย
สนับสนุน (2.4-6-2) เพ่ือ
พัฒนาในปีถัดไป  
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มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

     สืบเนื่องจากแผนพัฒนา
และปรับปรุงแผนพัฒนา
คณาจารย์ ปีงบประมาณ 
2556 (2.4-7-1) คณะฯได้
ด าเนินการปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารย์ ดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสาร
ทางe-mailและบันทึก
ข้อความไปยังบุคลากร
โดยตรง (2.4-7-2) ท าให้
แผนพัฒนาคณาจารย์ใน
ปีงบประมาณ2556 มี
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้ (2.4-7-3)         
    แผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ 
2556 (2.4-7-4) คณะฯได้
ด าเนินการปรับปรุงแผน 
โดยน าโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2555 มาใส่ในแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
อบรมService Mind และ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 
2 โครงการโดยบรรลุตาม
เปูาหมายทีก่ าหนด  (2.4-7-5) 

2.4-7-1  แผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 
2556 
2.4-7-2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เชิงรุกผ่านทาง e-mail และทาง
เอกสารไปยังบุคลากร 
2.4-7-3  สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนา
คณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
2.4-7-4  แผนพัฒนาและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ 
ปีงบประมาณ 2556 
2.4-7-5  สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_7_07_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_7_07_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_7_07_07_2557_EV_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_7_07_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.4_7_07_07_2557_EV_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-3-2 รายชื่อบุคลากรท าบัตรประกันสุขภาพ 
2.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลกรสายวิชาการตามคุณวุฒิ พ.ศ. 2556 – 2560 
2.4-1-2 แผนพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2556 
2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2556 

2.4-1-4 
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 
2556 - 2560 

2.4-1-5 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.4-1-6 
โครงการสัมมนาด้านสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.4-1-7 แบบขออนุมัติเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร  
2.4-2-1 เอกสารการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4-2-2 เอกสารใบมอบหมายงาน ประจ าปี 2556 
2.4-2-3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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2.4-2-4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
2.4-2-5 แบบขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

2.4-2-6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่ายด้วย Program 
Adobe Illuatrator 

2.4-2-7 โครงการบริการที่ดี (Service Mind) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
2.4-2-8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556 
2.4-2-9 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.4-2-10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2556 
2.4-2-11 โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจดสิทธิบัตร  
2.4-2-12 บันทึกข้อความการติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-3-1 รายชื่อบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.4-3-3 โครงการการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-3-4 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2556 
2.4-4-1 แบบติดตามการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากร 

2.4-5-1 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในเว็บไซต์ของคณะฯ 

2.4-5-2 บันทึกข้อความการมอบคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 
2.4-6-1 แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2557 
2.4-6-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2557 
2.4-7-1 แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2556 
2.4-7-2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิงรุกผ่านทาง e-mail และทางเอกสารไปยังบุคลากร 

2.4-7-3 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาคณาจารย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

2.4-7-4 แผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2556 

2.4-7-5 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4  

หรือ 5 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ   
 6 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  6 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพ่ือให้
นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครื่อง 

              คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีบริการคอมพิวเตอร์
ส าหรับนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2556 ซึ่งประกอบด้วย  (2.5-1-
1) จ านวน มือถือ/แทปเล็ต 
โน้ตบุ๊ก และพีซี ของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่นิสิตมี
การลงทะเบียน Mac Address 
มีจ านวน 5,942 เครื่อง (2.5-1-
2) เมื่อนับรวมกับจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
ให้บริการนิสิตอีก 330 เครื่อง 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 6,272 
เครื่อง และคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีจ านวนนิสิตเต็มเวลา 
FTES ประจ าปีการศึกษา 2556 
เท่ากับ 6,272 เครื่อง (2.5-1-3) 
คิดเป็นอัตรา 0.26 ซึ่งไม่สูงกว่า 
8 FTES ต่อเครื่อง 

2.5-1-1  ตาราง 3.2 จ านวนนิสิตเต็ม
เวลา (FTES)  
2.5-1-2  ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.5-1-3  ค่า FTES คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

  

2 

มีบริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปี
การศึกษา (ข้อมูล

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้
บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ร่วมกับส านักวิทย
บริการ วิทยาเขตศรีราชา (2.5-
2-1) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบห้องสมุดตลอดจน
การจัดฝึกอบรมการใช้งาน
ให้กับนิสิตทุกคณะ (2.5-2-2) 

2.5-2-1  เว็บไซต์ห้องสมุด วิทยาเขต
ศรีราชา 
2.5-2-2  โครงการอบรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 4 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_1_01_07_2557_EV_2.5-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_1_01_07_2557_EV_2.5-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_1_01_07_2557_EV_2.5-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_2_01_07_2557_EV_2.5-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_2_01_07_2557_EV_2.5-2-2.pdf
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จากกองแผนงาน) และทางคณะฯ ได้จัดการเรียน
การสอนรายวิชา 01371111 
(2.5-2.3) การใช้
ทรัพยากรห้องสมุด แก่นิสิตทุก
ปีการศึกษา                

  

3 

มีบริการด้าน
กายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
นิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้
ใช้อาคารเรียนส่วนกลางวิทยา
เขตศรีราชาส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 
อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม อาคาร 
10 ศูนย์เรียนรวม 2 และอาคาร 
17ศูนย์เรียนรวม 3 และทาง
คณะฯ มีห้องเรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ จ านวน 2 ห้องเรียน 
คือ ห้อง 2208 และ ห้อง 2209 
ส าหรับห้องปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 
15 ห้อง แบ่งเป็น 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตั้งอยู่ชั้น 
2 อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
และชั้น 2 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 3 ห้อง 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป ตั้งอยู่
ชั้น 2 อาคาร 1 บริการ
วิทยาการ และชั้น 3 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน 2 ห้อง 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ห้องปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิง

2.5-3-1  รายงานประจ าปี 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_3_01_07_2557_EV_2.5-3-1.pdf
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ปริมาณ 

 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตั้งอยู่
ชั้น 1 อาคาร 1 บริการ
วิทยาการ และชั้น 1 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 ห้อง 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา และวิชา
ปฏิบัติการ จุลชีววิทยา วิชา
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ตั้งอยู่ชั้น 4 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 7 ห้อง 
ส าหรับการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ 
(Instrument Laboratory) 
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 ห้อง 
ส าหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และใช้ในงานวิจัย 
ภายในห้องมีเครื่องมือส าคัญ 
เช่น ICP,HPLC,X-ray 
Fluorescence, GC เป็นต้น 

 ห้องปฏิบัติการโครงการปัญหา
พิเศษ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 ห้อง 
ส าหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (2.5-3-1)                                      
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ด้านอุปกรณ์การศึกษา คณะฯ 
มีให้บริการแก่นิสิตอย่าง
เพียงพอภายใต้การจัดสรร
งบประมาณรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา และการ
จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน 

ส่วนทางด้านจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
คณะฯ มีให้บริการภายใต้การ
ดูแลของคณะฯ และวิทยาเขต
ศรีราชา            

  

4 

มีบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่
จ าเป็นอื่นๆ อย่าง
น้อยในด้านงาน
ทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัย และ
การรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือ
จัดบริการด้าน
อาหารและสนาม
กีฬา (ข้อมูลจาก
กองแผนงาน) 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้
ระบบงานทะเบียนผ่านระบบ
เครือข่าย ร่วมกับฝุายการศึกษา
ของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
(2.5-4-1) นิสิตของคณะฯ ใช้
บริการสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตศรี
ราชา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตึก 9 
อาคารศูนย์กิจกรรม นอกจากนี้
ยังใช้โรงอาหารกลาง (อาคาร 
7) และสนามกีฬาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตศรี
ราชา (2.5-4-2)             

2.5-4-1  เว็บไซต์ฝุายการศึกษา 
2.5-4-2  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา 

  

5 

มีระบบ
สาธารณูปโภคและ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
อาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟูา 
ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา เป็น
ผู้ด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยตลอดจนบริเวณ
โดยรอบทั้งหมด โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง          
(2.5-5-1)             

2.5-5-1  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_4_01_07_2557_EV_2.5-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_4_01_07_2557_EV_2.5-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_5_01_07_2557_EV_2.5-5-1.pdf
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อัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  

6 

มีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการ
ในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
ผลการประเมินคุณภาพของ
บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (2.5-6-1)  และ
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี
การศึกษา 2556              
(2.5-6-2)        

2.5-6-1  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5 ข้อ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจ าปี 
2556 
2.5-6-2  รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี
การศึกษา 2556 

  

7 

มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพใน
ข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการ
พัฒนาการ
จัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามี
การน าผลการประเมินคุณภาพ
ในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ โดยคณะฯ 
และวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมี
ส านักวิทยบริการและส านักงาน
วิทยาเขต เป็นหน่วยงานกลางที่
มีพันธกิจหลักในการดูแล
รับผิดชอบในการบริการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการ
ของนิสิตในรอบปีการศึกษา 
2556 ทั้งนี้ในส่วนของคณะฯ 
ได้น าผลการประเมินคุณภาพใน
ส่วนห้องปฏิบัติการคณะฯ มา
เป็นข้อมูลในการจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จัดจ้างท า
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

2.5-7-1  สรุปวงเงินการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_6_01_07_2557_EV_2.5-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_6_01_07_2557_EV_2.5-6-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.5_7_09_07_2557_EV_2.5-7-1.pdf
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ตลอดจนท างบประมาณเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้เพ่ือให้
เพียงพอกับจ านวนนิสิตที่
เพ่ิมข้ึน และมีความทันสมัยมาก
ขึ้น (2.5-7-1) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5-1-1 ตาราง 3.2 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
2.5-1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.5-1-3 ค่า FTES คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
2.5-2-1 เว็บไซต์ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา 
2.5-2-2 โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 4 
2.5-3-1 รายงานประจ าปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
2.5-4-1 เว็บไซต์ฝุายการศึกษา 
2.5-4-2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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2.5-5-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2.5-6-1 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5 ข้อ 6 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจ าปี 2556 

2.5-6-2 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

2.5-7-1 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4  

หรือ 5 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ   
 6 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  7 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีระบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการและความถนัดของนิสิต อาทิ
เช่น   

- รายวิชา 01425496 เรื่องเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้นิสิตอภิปราย ระดม
สมอง และประเมินผลจากการ
ท างานกลุ่ม (2.6-1-1) 

- รายวิชา 01418231 โครงสร้าง
ข้อมูล ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตได้
ประเมินตนเอง (2.6-1-2) 

- รายวิชา 02739434 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
ก าหนดให้ผู้เรียนท าวิจัย ค้นคว้า 

2.6-1-1  รายละเอียดของ
รายวิชา 01425496 เรื่อง
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  
2.6-1-2  รายละเอียดของ
รายวิชา 01418231 
โครงสร้างข้อมูล  
2.6-1-3  รายละเอียดของ
รายวิชา 02739434 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น  
2.6-1-4  รายละเอียดของ
รายวิชา 01403221 เคมี
อินทรีย์  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_1_09_07_2557_EV_2.6-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_1_09_07_2557_EV_2.6-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_1_09_07_2557_EV_2.6-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_1_09_07_2557_EV_2.6-1-4.pdf
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จัดท าโครงงานในเรื่องที่สนใจ 
(2.6-1-3) 

- รายวิชา 01403221 เคมีอินทรีย์ 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์และนิสิตทั้งในและนอกชั้น
เรียน (2.6-1-4) 

  

2 

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คณะฯ ได้ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งแจ้งให้นิสิตทราบถึงแผนการเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนการประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอน
ในและภาคการศึกษา (2.6-2-1) 

2.6-2-1  สถิติการกรอก
ข้อมูล มคอ.ออนไลน์ในปี
การศึกษา 2556 

  

3 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจาก
การท าวิจัย 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

ทุกหลักสูตรที่คณะเปิดสอนมุ่งเน้นส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึก
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการ
ท าวิจัย อาทิเช่น 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- รายวิชา 01425497 สัมมนา มี
วัตถุประสงค์ให้นิสิตเรียนรู้การค้นคว้า
ข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการสัมมนา
ด้วยตนเอง ให้นิสิตเรียนรู้วิธีการน าเสนอ
และการอภิปรายสัมมนาในเชิงวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงการท าวิจัย ค้นคว้า ท ารายงานใน
เรื่องท่ีศึกษา (2.6-3-1) 

- รายวิชา 01425496 เรื่องเฉพาะทาง

2.6-3-1  รายละเอียดของ
รายวิชา 01425497 
สัมมนา  
2.6-3-2  รายละเอียดของ
รายวิชา 01425496 เรื่อง
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  
2.6-3-3  รายละเอียดของ
รายวิชา 01418497 
สัมมนา 
2.6-3-4  รายละเอียดของ
รายวิชา 01418496 เรื่อง
เฉพาะทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
2.6-3-5  รายละเอียดของ
รายวิชา 02739498 ปัญหา
พิเศษ  
2.6-3-6  รายละเอียดของ
รายวิชา 02739482 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ II  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_2_30_06_2557_EV_2.6-2-1.jpg
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-6.pdf
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วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นิสิตได้ทราบและเข้าใจการเกิด
อุบัติเหตุคราบน้ ามันรั่วไหล  ให้นิสิตได้
ศึกษาการบ าบัด และฟ้ืนฟูด้วยกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (2.6-3-2) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- รายวิชา 01418497 สัมมนา มี
วัตถุประสงค์ให้นิสิตร่วมกันเสนอหัวข้อ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่น่าสนใจและทันสมัย เพื่อให้
นิสิตแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตอื่น ๆ ในชั้น
เรียน เพื่อให้มีนิสิตมีโอกาสแสดง
ความสามารถทางวิชาการ (2.6-3-3) 

- รายวิชา 01418496 เรื่องเฉพาะทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ให้
นิสิตมีความรู้ที่จ าเป็นในการอ่านและท า
ความเข้าใจงานเขียนงานวิจัยด้านการ
จ าแนกรูปแบบ ในขั้นที่สูงขึ้น (2.6-3-4) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- รายวิชา 02739498 ปัญหาพิเศษ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้
ทางด้านคอมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน  ให้นิสิตได้
ทราบถึงวิธีการและแนวทางในการน าเสนอ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และการ
ประมวลความคิดของตนเองมาถ่ายทอดให้
ผู้อื่นรับทราบได้ (2.6-3-5) 

- รายวิชา  02739482 สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตฝึกปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับ

2.6-3-7  ค าอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์  
2.6-3-8  ค าอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาเคมี 
2.6-3-9  ค าอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-8.PDF
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_3_09_07_2557_EV_2.6-3-9.PDF
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การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพ่ือ
สร้างหรือพัฒนาต้นแบบของระบบงานใน
กรณีศึกษาที่สนใจ ด้วยโปรแกรมภาษาใด
ภาษาหนึ่งพร้อมกับท าการอภิปรายตาม
ก าหนดระยะเวลาจากคณะผู้สอน (2.6-3-6) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์  (2.6-3-7) 

- รายวิชา 02731496 เรื่องเฉพาะทาง
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

- รายวิชา 02731497 สัมมนา 

- รายวิชา 02731498 ปัญหาพิเศษ 

- รายวิชา 02731499 โครงงาน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี (2.6-3-8) 

- รายวิชา  01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี 

- รายวิชา 01403497 สัมมนา 

- รายวิชา 01403498 ปัญหาพิเศษ 

- รายวิชา 01403499 โครงงานวิจัยทาง
เคมี 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (2.6-3-
9) 

- รายวิชา 01420490 สหกิจศึกษา 

- รายวิชา 01420496 เรื่องเฉพาะทาง
ฟิสิกส์ 

- รายวิชา 01420497 สัมมนา 

- รายวิชา 01420498 ปัญหาพิเศษ 
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- รายวิชา 01420499 โครงงานฟิสิกส์ 
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มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ ฯ ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ 
วิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน
หัวข้อต่างๆ ในสาขาที่เก่ียวข้องเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต อาทิเช่น 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- เรียนเชิญ รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการ
อาภา จากภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและ
สิ่งแวดล้อม คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษใน
รายวิชา 01425431 Principles of 
Environmental Management บรรยาย
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม (2.6-
4-1) 

- เรียนเชิญ นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์ 
ผู้จัดการฝุายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท 
ไทยออยล์ จ ากัด เป็นอาจารย์พิเศษใน
รายวิชา 01425461 Workplace Safety 
and Design ตลอดภาคการศึกษา (2.6-4-
2) 

- เรียนเชิญ นายเอกบุตร อุตมพงศ์ 
ผู้อ านวยการส่วนที่ 2 ส านักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย ใน
หัวข้อ กฎหมายและการขนส่งสารมลพิษ 
(2.6-4-3) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการ

2.6-4-1  เอกสารเชิญสอน 
รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการ
อาภา  
2.6-4-2  เอกสารเชิญสอน 
นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์  
2.6-4-3  เอกสารเชิญสอน 
นายเอกบุตร อุตมพงศ์  
2.6-4-4  เอกสารเชิญสอน 
นายสุชัย เย็นฤดี  
2.6-4-5  เอกสารเชิญสอน 
อาจารย์สมโชค เรืองอิทธิ
นันท์  
2.6-4-6  เอกสารเชิญสอน 
ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด  
2.6-4-7  เอกสารเชิญสอน 
รองศาสตราจารย์นงนุช สุข
วารี  
2.6-4-8  โครงการ
เสริมสร้างทักษะทางเคมี
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาเคมี 
2.6-4-9  โครงการ
เสริมสร้างทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนิสิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์และนิสิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-5.PDF
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_01_07_2557_EV_2.6-4-6.PDF
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_09_07_2557_EV_2.6-4-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_09_07_2557_EV_2.6-4-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_4_09_07_2557_EV_2.6-4-9.pdf
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คอมพิวเตอร์ 

- เรียนเชิญ นายสุชัย เย็นฤดี ต าแหน่ง 
Senior Director of Channel Business 
Division บริษัท A-Host เป็นอาจารย์พิเศษ
ในรายวิชา 01418445 Enterprise 
Resource Planning system Design 
and Development ตลอดภาคการศึกษา 
(2.6-4-4) 

- เรียนเชิญ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 
01418476 Software testing and 
Verification และ 01418472 Project 
Management and Control ตลอดภาค
การศึกษา (2.6-4-5) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- เรียนเชิญ ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด อาจารย์
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น
อาจารย์พิเศษรายวิชา 02739352 
Information Assurance and Security 
ตลอดภาคการศึกษา (2.6-4-6) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์  

- เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นงนุช สุขวารี 
อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน เป็นอาจารย์พิเศษใน
รายวิชา 02731141 Mathematical 
Proofs และ รายวิชา 027311121 
Calculus of Several Variable I ตลอด
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ภาคการศึกษา (2.6-4-7) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี 

- น านิสิตเยี่ยมชมโรงกลั่นในเครือไทยออยล์ 
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะทางเคมี
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาเคมี (2.6-4-8) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 

- เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี 
มาลีวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และนิสิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2556 เพ่ือ
ส่งเสริมให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีกับศาสตร์ที่ศึกษาตลอดจนช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องได้ (2.6-4-9) 
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มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อาทิเช่น 

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ น าองค์
ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้
ของคณะฯ ในหัวข้อ “เทคนิคการถอด
ความรู้การเรียนการสอน” (2.6-5-1) มา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลในแต่ละรายวิชาที่สอน เป็นต้น ซึ่ง
นิสิตสามารถเปิดอ่าน ดูโจทย์และท า
แบบฝึกหัดผ่านคอมพิวเตอร์ SmartPhone 
iphone ipad ฯลฯ ที่มีการเชื่อมต่อ 
internet ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการ

2.6-5-1  แบบติดตามผล
โครงการการจัดการความรู้
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา หัวข้อ เทคนิคการ
ถอดความรู้การเรียนการ
สอน 
2.6-5-2  Webpage อ.
ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ 
2.6-5-3  Course 
Syllabus รายวิชา 
01425321 Soil 
Pollutants ภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/www.sci.src.ku.ac.th/sci/km/blog.html
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/www.sci.src.ku.ac.th/personal/academics.php
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_5_03_07_2557_EV_2.6-5-3.pdf
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ตอบสนองความต้องการของนิสิตในยุค 
Generation Z ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีความสามารถในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (2.6-5-2) 

วิธีการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การในรายวิชา 01425321 Soil 
Pollutants จากผลงานวิจัยที่ได้ทุน KURDI 
เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 
สังกะสี ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส เหล็ก 
โครเมียม และทองแดงในดินนา บริเวณ
สถานีวิจัยข้าวฉะเชิงเทรา โดยเทคนิค ICP-
AES ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี 
ขุนทอง (2.6-5-3) 
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มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ฝุายการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
ได้จัดท าระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา โดย
มีผลประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนน
เต็ม 5 (2.6-6-1) 

2.6-6-1  ข้อมูลคะแนน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา 
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มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานรายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุก
รายวิชา ประกอบด้วย การจัดการเรียนการ
สอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน การ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
ต่อการด าเนินการ การประเมินผลรายวิชา
ตลอดจนแผนปรับปรุงในระบบ มคอ. 
ออนไลน์  (2.6-7-1) 

2.6-7-1  ข้อมูลการรายงาน
ผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ในระบบ
มคอ. ออนไลน์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.6_7_02_07_2557_EV_2.6-7-1.jpg
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 รายละเอียดของรายวิชา 01425496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.6-1-2 รายละเอียดของรายวิชา 01418231 โครงสร้างข้อมูล 
2.6-1-3 รายละเอียดของรายวิชา 02739434 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
2.6-1-4 รายละเอียดของรายวิชา 01403221 เคมีอินทรีย์ 
2.6-2-1 สถิติการกรอกข้อมูล มคอ.ออนไลน์ในปีการศึกษา 2556 
2.6-3-1 รายละเอียดของรายวิชา 01425497 สัมมนา 
2.6-3-2 รายละเอียดของรายวิชา 01425496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.6-3-3 รายละเอียดของรายวิชา 01418497 สัมมนา 
2.6-3-4 รายละเอียดของรายวิชา 01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.6-3-5 รายละเอียดของรายวิชา 02739498 ปัญหาพิเศษ 
2.6-3-6 รายละเอียดของรายวิชา 02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 
2.6-3-7 ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2.6-3-8 ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
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2.6-3-9 ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2.6-4-1 เอกสารเชิญสอน รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา 
2.6-4-2 เอกสารเชิญสอน นายประเสริฐ เริ่มวานิชย์ 
2.6-4-3 เอกสารเชิญสอน นายเอกบุตร อุตมพงศ์ 
2.6-4-4 เอกสารเชิญสอน นายสุชัย เย็นฤดี 
2.6-4-5 เอกสารเชิญสอน อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ 
2.6-4-6 เอกสารเชิญสอน ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด 
2.6-4-7 เอกสารเชิญสอน รองศาสตราจารย์นงนุช สุขวารี 
2.6-4-8 โครงการเสริมสร้างทักษะทางเคมีส าหรับนิสิตสาขาวิชาเคมี 

2.6-4-9 
โครงการเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
และนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.6-5-1 
แบบติดตามผลโครงการการจัดการความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา หัวข้อ 
เทคนิคการถอดความรู้การเรียนการสอน 

2.6-5-2 Webpage อ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ 
2.6-5-3 Course Syllabus รายวิชา 01425321 Soil Pollutants ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 

2.6-6-1 
ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

2.6-7-1 
ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ในระบบมคอ. ออนไลน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

 
มีการด าเนินการ   
 4 ข้อหรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 
 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  
1 

มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการ
ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

2.7-1-1  รายงานวิจัย เรื่อง 
คุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_1_02_07_2557_EV_2.7-1-1.pdf
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บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาที่ส าเร็จการศึกษาในปี        
พ.ศ. 2555 โดยศึกษาความคิดเห็นของ
นายจ้างเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออก
ของบัณฑิต ตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษา
ลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ
รับเข้ามาท างานในองค์กร รายงานผล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (2.7-1-1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 โดย 
กองแผนงาน ส านัก
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

2 

มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

จากผลประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และเม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 ด้านความรู้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านทักษะทางปัญญา มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ทางคณะฯ ได้น า

2.7-2-1  โครงการเสริมสร้าง
ทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และ
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
2.7-2-2  ประสิทธิผลของวิธี
สอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 01425326 การ
วิเคราะห์สารมลพิษ
สิ่งแวดล้อม และ 01425321 
สารมลพิษในดิน  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_2_09_07_2557_EV_2.7-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_2_09_07_2557_EV_2.7-2-2.pdf
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ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

- จัดโครงการเสริมสร้างทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์และนิสิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
สถิติในการประยุกต์กับการท างานใน
อนาคต (2.7-2-1) 

- เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการคิดและวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยวิชาที่มี
การเรียนการสอนปฏิบัติการ เน้น
การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ผ่าน
โครงการทัศนศึกษาแบบบูรณาการ 
พร้อมมอบหมายงานให้นิสิตได้สังเกตคิด 
วิเคราะห์ และ สรุปรายงาน  กระตุ้น
นิสิตที่มีศักยภาพในความเป็นผู้น า ได้
แสดงภาวะผู้น าผ่านกิจกรรมต่างๆ 
สอดแทรกการน าสถิติมาประมวลผล
การวิเคราะห์ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น 
วิชาการวิเคราะห์สารมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม วิชาสารมลพิษในดิน และ 
วิชาปัญหาพิเศษ เป็นต้น (2.7-2-2) 

- จัดโครงการอบรมภาวะผู้น า จากผล
การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง
รายด้านการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เพื่อพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ น าสิ่งที่ได้ไปพัฒนาตนเพื่อ
เป็นผู้น าที่ดีและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
ตนในที่ท างาน (2.7-2-3) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 67 
 

  

3 

มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

คณะฯ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริม 
ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคคล สารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านพัฒนาคุณธรรม ด้านพัฒนา
ทักษะการคิดและการเรียนรู้ ด้านทักษะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และเสริมสร้างสุขภาพ โดยใช้เงินรายได้
คณะฯ จ านวนทั้งสิ้น 855,400 บาท 
(2.7-3-1) 

2.7-3-1  สรุปค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา 2556 

  

4 

มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

       คณะฯ มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ลงนามเครือข่ายความ
ร่วมมือในการประชุมวิชาการ
ระดับ   ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน หรือ AUCC (2.7-4-1) 
รวมถึงได้ส่งนิสิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าร่วมและได้รับรางวัลใน
การประชุมดังกล่าวด้วย (2.7-4-2) ทั้ง
ยังได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขัน 
The 2013 ACM-ICPC Asia Phuket 
Regional Programming Contest 
(2.7-4-3) และสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ International 
Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering 
(JCSSE 2014) (2.7-4-4) 

2.7-4-1  รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
AUCC 2014 
2.7-4-2  โครงการ NSC-
2014 
2.7-4-3  โครงการจัดการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ IACM-ICPC 
Thailand National 
Contest 2014 
2.7-4-4  การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ The 
11th International Joint 
Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering 
2014 (JCSSE 2014) 

  

5 

มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยวิทยา

คณะฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต จึง
ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น 
โครงการบุญร้อยใจ โครงการปฏิบัติ

2.7-5-1  แผนงานกิจกรรม/
โครงการพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_3_09_07_2557_EV_2.7-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_4_09_07_2557_EV_2.7-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_4_09_07_2557_EV_2.7-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_4_09_07_2557_EV_2.7-4-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_4_09_07_2557_EV_2.7-4-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.7_5_10_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
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เขต ธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นต้น (2.7-5-1) 

  

6 

มีระบบและกลไกสนับสนุน
การประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) 

ได้คะแนนตามเกณฑ์โดยอนุโลม 
เนื่องจากคณะไม่มีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา               

 

  

7 

มีการพัฒนาทักษะนิสิตใน
การจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ง) 

 ได้คะแนนโดยอนุโลม เนื่องจากคณะไม่
มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา               

 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 
รายงานวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 โดย กองแผนงาน ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.7-2-1 
โครงการเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.7-2-2 
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ รายวิชา 01425326 การวิเคราะห์สาร
มลพิษสิ่งแวดล้อม และ 01425321 สารมลพิษในดิน 

2.7-3-1 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา 2556 

2.7-4-1 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน AUCC 2014 

2.7-4-2 โครงการ NSC-2014 

2.7-4-3 
โครงการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IACM-ICPC Thailand National 
Contest 2014 

2.7-4-4 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering 2014 (JCSSE 2014) 

2.7-5-1 แผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  
 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  4 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 
มีการก าหนด
พฤติกรรมด้าน

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การใช้ประกาศการก าหนด

2.8-1-1  ตัวอย่างหน้าจออัต
ลักษณ์และคุณลักษณะนิสิตที่พึง

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_1_02_07_2557_EV_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
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คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิต ที่
ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

คุณลักษณะของนิสิต ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
พิจารณาน าเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.8-1-1)               

ประสงค์ 

  

2 

มีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับ
นิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสิต
และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
วิทยาเขต 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การถ่ายทอดและเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตให้ทราบโดยทั่ว
กันโดยการใช้แผ่นโปสเตอร์ แจ้ง
เวียนให้กับบุคลากรในคณะฯทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
(2.8-2-1)            

2.8-2-1  โปสเตอร์เผยแพร่
ประกาศอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะของนิสตที่พึง
ประสงค์ 

  

3 

มีโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนา
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายวัด
ความส าเร็จ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การจัดโครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่ 
1 โครงการบุญร้อยใจ โครงการ
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสิต โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายอย่างชัดเจน (2.8-3-
1)  (2.8-3-2) และ (2.8-3-
3)             

2.8-3-1  โครงการปฐมนิเทศชั้น
ปีที่ 1 
2.8-3-2  โครงการบุญร้อยใจ 
2.8-3-3  โครงการปฏิบัติธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

  

4 

มีการประเมินผล
โครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเปูาหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย

โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้จัดขึ้นในข้อ 3 นั้นได้มีการ
ประเมินโครงการตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมาย (2.8-4-1)  (2.8-4-2) 
และ (2.8-4-3)             

2.8-4-1  ผลการประเมินในเล่ม
โครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่ 1 
2.8-4-2  ผลการประเมินในเล่ม
โครงการบุญร้อยใจ 
2.8-4-3  ผลการประเมินในเล่ม
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_2_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_3_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_3_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_3_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_4_02_07_2557_EV_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_4_02_07_2557_EV_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_4_02_07_2557_EV_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

ร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 
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มีนิสิตหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวกับนิสิตได้รับ
การยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
นิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม ในโครงการประกวด
หนังสั้น หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่
โกง" (2.8-5-1) (2.8-5-2) 

2.8-5-1  โครงการประกวดหนัง
สั้น หัวข้อ บัณฑิตไทยไม่โกง 
2.8-5-2  เกียรติบัตรนิสิตที่ได้รับ
รางวัลโครงการประกวดหนังสั้น 
หัวข้อ บัณฑิตไทยไม่โกง 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_5_04_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.8_5_04_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87.pdf
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 ตัวอย่างหน้าจออัตลักษณ์และคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์  
2.8-2-1 โปสเตอร์เผยแพร่ประกาศอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนิสตที่พึงประสงค์  
2.8-3-1 โครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่ 1 
2.8-3-2 โครงการบุญร้อยใจ 
2.8-3-3 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
2.8-4-1 ผลการประเมินในเล่มโครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่ 1 
2.8-4-2 ผลการประเมินในเล่มโครงการบุญร้อยใจ 
2.8-4-3 ผลการประเมินในเล่มโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
2.8-5-1 โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ บัณฑิตไทยไม่โกง 
2.8-5-2 เกียรติบัตรนิสิตที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ บัณฑิตไทยไม่โกง 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

               ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ องค์ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4  

หรือ 5 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ   
 6 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  6 ข้อ   
กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นิสิต 

คณะฯ จัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตโดยจัดเตรียมอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคน และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ท าให้นิสิต
สามารถนัดหมายกับอาจารย์
เพ่ือเข้าปรึกษาปัญหาทั้งทาง

3.1-1-1   คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-2  ตัวอย่างรายชื่อนิสิตในที่ปรึกษา
ของคณาจารย์ในสาขาฯ 
3.1-1-3  ตัวอย่างหน้าระบบ อาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-1-4  หน้าจอระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของวิทยาเขตศรีราชา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_30_06_2557_EV_3.1-1-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-1-2%20%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-1-3%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-1-4%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf
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วิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตให้กับนิสิตได้ นอกจากนั้น
คณะฯ ยังมีส่วนงานกิจการ
นิสิต ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต (3.1-1-
1)(3.1-1-2)(3.1-1-3)(3.1-1-
4)(3.1-1-5) 

 

3.1-1-5  ภาระงานเจ้าหน้าที่งานบริการ
การศึกษา 
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มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิต 

คณะฯ มีเว็บไซต์ที่จัดบริการ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต รวมไปถึง Social 
Network ต่างๆ เช่น 
Facebook และ Twitter ที่ถือ
เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม
จากนิสิตเป็นอย่างมาก(3.1-2-
1)และ(3.1-2-2)               

3.1-2-1   ตัวหน้าจอเว็บไซต์ของคณะ ฯ 
3.1-2-2  ตัวอย่างหน้าจอจาก 
Facebook Fanpage และ Twitter ของ
คณะฯ 
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มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นิสิต 

คณะฯจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต ได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน
โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
(3.1-3-1)      

3.1-3-1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย์ 
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มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

คณะฯ จัดท าระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า (3.1-4-1) เพ่ือเก็บ
ข้อมูล และมีการ
ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงมี
ชุมนุมของนิสิตที่จบการศึกษา
ผ่านทาง Social Network 
ต่างๆ ( 3.1-4-2) ตลอดจนมี
การประเมินผลระบบศิษย์เก่า 
(3.1-4-3)             

3.1-4-1   ตัวอย่างหน้าจอระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
3.1-4-2  ตัวอย่างหน้าจอจาก 
Facebook Fanpage และ Twitter ของ
คณะฯ 
3.1-4-3  ผลการประเมินระบบศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
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มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

คณะฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ศิษย์เก่า ได้แก่ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา

3.1-5-1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติแอนดรอย์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-1-5%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_2_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-2-1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%20%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_2_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-2-2%20%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20Facebook%20Fanpage%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20Twitter%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_3_07_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_4_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-4-1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_4_30_06_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-4-2%20%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20Facebook%20Fanpage%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20Twitter%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_5_07_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 74 
 

แอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน
โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
(3.1-5-1)              
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มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ ได้จัดท าการประเมินผล
ความพึงพอใจและได้รับ
คะแนนความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ข้อ 1 – ข้อ 3) ข้อ 1 ประเมิน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-
6-1)  ข้อ 2 ประเมินความพึง
พอใจการให้บริการงานบริการ
การศึกษา และงานกิจการนิสิต 
(3.1-6-2) ข้อ 3 ประเมิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบน
โทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
(3.1-6-3)    

3.1-6-1  ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-6-2  สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจนิสิต 2556 
3.1-6-3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
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มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของ
นิสิต 

คณะฯได้น าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต โดยในปี
การศึกษา 2556 คณะฯได้น า
ข้อมูลผลการประเมินฯมา
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการนิสิต ปีการศึกษา 
2557 (3.1-7-1) และในปี
การศึกษา 2556 นี้คณะฯได้
ด าเนินการการตามแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงตามแผน 2556 
(3.1-7-2) เรียบร้อย
แล้ว              

3.1-7-1  แผนพัฒนาปรับปรุงการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 
ปีการศึกษา 2557 
3.1-7-2  ตัวอย่างหน้าจอส าหรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_15_07_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-6-1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_15_07_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-6-2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%202556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_15_07_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-6-3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_7_15_07_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-7-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202557.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_7_15_07_2557_EV_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.1-7-2%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-2 ตัวอย่างรายชื่อนิสิตในที่ปรึกษาของคณาจารย์ในสาขาฯ 
3.1-1-3 ตัวอย่างหน้าระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-4 หน้าจอระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาเขตศรีราชา 
3.1-1-5 ภาระงานเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 
3.1-2-1 ตัวหน้าจอเว็บไซต์ของคณะ ฯ 
3.1-2-2 ตัวอย่างหน้าจอจาก Facebook Fanpage และ Twitter ของคณะฯ 

3.1-3-1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 

3.1-4-1 ตัวอย่างหน้าจอระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
3.1-4-2 ตัวอย่างหน้าจอจาก Facebook Fanpage และ Twitter ของคณะฯ 
3.1-4-3 ผลการประเมินระบบศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

3.1-5-1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติแอนดรอย์ 

3.1-6-1 ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3.1-6-2 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจนิสิต 2556 

3.1-6-3 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 

3.1-6-4 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์คณะวิทยาศาตร์ ศรีราชา 

3.1-7-1 
แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ปีการศึกษา 
2557 

3.1-7-2 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ  มีการด าเนินการ 3  
หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  4 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

วิทยาเขตจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ได้มีการจัดท าแผนกงาน
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นิสิตปี 2556 (3.2-1-
1)           

3.2-1-1  แผนงานกิจกรรม/
โครงการพัฒนานิสิตปี 2556 

  

2 

มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ได้จัดโครงการอบรมและ
เสวนาระบบการประกัน
คุณภาพนิสิต ซึงการจัด
โครงการในครั้งนี้ทางคณะฯ
ได้เชิญมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และ
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วม
ด้วย (3.2-2-1)             

3.2-2-1  โครงการอบรมและเสวนา
ระบบการประกันคุณภาพนิสิต 

  3 
มีการส่งเสริมให้นิสิตน า
ความรู้ด้านการประกัน

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้มีการส่งเสริมให้นิสิต

3.2-3-1  กิจกรรม/โครงการ ปี
การศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_1_10_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_2_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_3_10_07_2557_EV_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22556.pdf
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คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 
ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จัดท าโครงการ/กิจกรรม 5 
ประเภท รวม โครงการ 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ (3.2-
3-1) 

กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ จ านวน 11 
โครงการ                                                        

                               
1.โครงการปฐมนิเทศ    2.
โครงการก้าวทันโลก
เทคโนโลยี  3.โครงการ
วางแผนการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย  4.โครงการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพก่อน
การท างาน  5.โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ  6.โครงการ
อบรมและเสวนาระบบ
ประกันคุณภาพนิสิต  7.
โครงการอบรมภาวะ
ผู้น า  8.โครงการปรับ
พ้ืนฐาน เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับนิสิตคณะวิทย์ฯ และ
พ่ีพบน้อง  9.โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพบัณฑิตใหม่ 
(สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)  10.โครงการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพบัณฑิต
ใหม่ (สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  11.โครงการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพบัณฑิต
ใหม่ (สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

-กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 
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โครงการ 

1.โครงการรวมพลคนรัก
สุขภาพ  2.โครงการกีฬา
สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 21 "โรจนากร
เกมส์"  3.โครงการกีฬา 
ENIAC 

-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 โครงการ 

1.โครงการคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา กับ
นิสิตจิตอาสา  2.โครงการ
ท่องโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว 
KU ครั้งที่ 12 

-กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
จ านวน 3 โครงการ 

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
มหาราชินี 12 
สิงหาคม    2.โครงการ
ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  3.โครงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน 2 
โครงการ 

1.โครงการท าบุญร้อยใจ 

2.โครงการภาษาและ
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วัฒนธรรมอาเซียน 

  

4 

มีการสนับสนุนให้นิสิต
สร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และ
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกันทางคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการอบรมภาวะผู้น า 
โครงการอบรมและเสวนา
ระบบประกันคุณภาพนิสิต 
และโครงการประกวดหนัง
สั้น หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่
โกง" โดยได้เชิญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก และ
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม
โครงการด้วย(3.2-4-
1) (3.2-4-2) และ (3.2-
4.3)          

3.2-4-1  โครงการอบรมภาวะผู้น า 
3.2-4-2  โครงการอบรมและเสวนา
ระบบประกันคุณภาพนิสิต 
3.2-4-3  โครงการประกวดหนังสั้น 
หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่โกง" 

  

5 

มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ได้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของกิจกรรม/
โครงการพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
(3.2-5-1) และน าผลการ
ประเมินดังกล่าวมา
วิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา 2557 
(3.2-5-2)      

3.2-5-1  ผลการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา 2556 
3.2-5-2  แผนพัฒนาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2557 

  

6 

มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

สืบเนื่องจากการวิเคราะห์
ผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2555 พบว่า ทุกโครงการ/

3.2-6-1  แผนพัฒนาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556 
3.2-6-2  การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
การจัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 
2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_4_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_4_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20(2).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_4_02_07_2557_EV_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20'%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%20'.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_5_10_07_2557_EV_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_5_15_07_2557_EV_3.2-5-2%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202557.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_6_16_07_2557_EV_3.2-6-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_6_16_07_2557_EV_3.2-6-2%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202556.pdf
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กิจกรรมที่จัดขึ้นมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก (ความพึงพอใจแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมอยู่ใน
ระดับ 3.51ขึ้นไป) จึงถือว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในโครงการ/
กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น 
คณะกรรมการจึงจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 
2556 ซึ่งเป็นแผนปรับปรุง
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2556 (3.2-6-1) ขึ้น และ
จากผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ (3.2-
6-2) ดังกล่าว พบว่า ผล
การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดซึ่ง
นับเป็นระดับความส าเร็จ
ร้อยละ 100          

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตปี 2556 
3.2-2-1 โครงการอบรมและเสวนาระบบการประกันคุณภาพนิสิต 
3.2-3-1 กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2556 
3.2-4-1 โครงการอบรมภาวะผู้น า 
3.2-4-2 โครงการอบรมและเสวนาระบบประกันคุณภาพนิสิต 
3.2-4-3 โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่โกง" 

3.2-5-1 
ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2556 

3.2-5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2557 
3.2-6-1 แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556 

3.2-6-2 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิต ปี
การศึกษา 2556 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ  

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 
ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับวิทยาเขต 

คณะฯมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
และมีการแต่งตั้งอนุกรรม
ย่อยฝุายระบบฐานข้อมูลและ
ระบบอาจาร์ที่ปรึกษา ดัง
เอกสารแนบ (3.3-1-1) 

3.3-1-1  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายฐานข้อมูลและ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  2 
มีการจัดเตรียมข้อมูล
ด้านต่างๆ และ

               คณะฯ มีการ
จัดเตรียมข้อมูลในด้านต่างๆ 

3.3-2-1  คู่มือการใช้งานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_1_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-1-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_2_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-2-1%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
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เครื่องมือที่ใช้ในการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา 

เช่น ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 
ข่าวสารกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่นิสิต และมีการ
เพ่ิมเติมส่วนของกระดาน
ถามตอบระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา
จากระบบเดิม รวมไปถึง 
Social Network ต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น 
พร้อมทั้งมีการสร้างหน้า 
Homepage ส่วนตัวเพ่ือท า
การเพ่ิมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนให้นิสิตสามารถ
ดูและ Download เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนได้  ตาม
เอกสารแนบ (3.3-2-1) 

  

3 

มีการประชุม
คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับวิทยาเขต เพื่อ
หาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

                มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ฐานข้อมูล 2 ครั้ง โดยน า
ข้อเสนอแนะจากผลจาก
ประเมินในปีการศึกษา 2555 
มาปรับปรุง ดังเอกสารแนบ 
3.3-3-1 และบันทึกข้อความ
เชิญร่วมประชุมครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ตามล าดับ  ดัง
เอกสารแนบ (3.3-3-2) และ 
เอกสารแนบ(3.3-3-3) 

3.3-3-1  แบบรายงานการติดตาม
ข้อมูลผลและแผนการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.3-3-2  วาระการประชุมครั้งที่1-
57 
3.3-3-3  วาระการประชุมครั้งที่2-
57 

  

4 

มีการประเมินผล
ระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและ
การด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

               คณะฯ มีการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและมีการ
ประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาเป็นประจ าทุกปี 
(3.3-4-1) และในปีการศึกษา 
2556 นี้ได้มีการน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ผล
เช่นเดียวกัน (3.3-4-2) 

3.3-4-1  แบบรายงานผลการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงแผนหรือจัด
กิจกรรม 
3.3-4-2  ผลการประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-3  แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-3-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_01_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-3-2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-57.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_01_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-3-3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882-57.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_4_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-4-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_4_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-4-2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_4_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-4-3%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202557.pdf
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พร้อมจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา ในปีการศึกษา 2557 
(3.3-4-3) 

  

  

5 

มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                คณะฯ มีการ
น าผลการประเมินจากการใช้
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2555  มาวิเคราะห์และ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
(3.3-5-1) โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
รายงานการติดตามผลการ
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 (ติดตามการปรับปรุง
ผลประเมินปีการศึกษา 
2555) (3.3-5-2) 

  

3.3-5-1  แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2556 
3.3-5-2  แบบรายงานการติดตาม
ข้อมูลผลและแผนการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_5_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-5-1%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_5_30_06_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.3-5-2%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 84 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายฐานข้อมูลและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.3-2-1 คู่มือการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-3-1 
แบบรายงานการติดตามข้อมูลผลและแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-3-2 วาระการประชุมครั้งที่1-57 
3.3-3-3 วาระการประชุมครั้งที่2-57 
3.3-4-1 แบบรายงานผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงแผนหรือจัดกิจกรรม 
3.3-4-2 ผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-4-3 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2557 
3.3-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2556 

3.3-5-2 
แบบรายงานการติดตามข้อมูลผลและแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

  

 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
               ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ องค์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.21 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 4  
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 85 
 

เป้าหมาย :  6 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของ
วิทยาเขต และ
ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชาได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าคณะฯ 
โดยก าหนดให้มี
ภาระหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการ
บริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยได้ด าเนิน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปีของมหาวิทยาลัยฯ 
และของคณะฯ (4.1-1-1) 
(4.1-1-2) และมีการ
จัดตั้งหน่วยวิจัยและ
ศูนย์วิจัยอัญมณีและวัสดุ
ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างสรรค์งานวิจัยเป็น
ทีม (4.1-1-3) (4.1-1-4) 

  

4.1-1-1  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ที่ 23/2556 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556  
4.1-1-2  แผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
4.1-1-3  เอกสารการขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัย 
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเอกสาร
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 
4.1-1-4  เอกสารการขอจัดตั้งหน่วยวิจัยวัสดุ
ศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ 

  

2 

มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียน
การสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้สนับสนุนให้มี
การสร้างงานวิจัยเพื่อ
บูรณาการกับการเรียน
การสอนโดยให้มีการขอ
ทุนวิจัยประเภททุนวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน (4.1-2-1) และ
คณาจารย์ในคณะฯ ได้
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประกอบในการเรียนการ
สอน โดยระบุใน

4.1-2-1  เอกสารแบบเสนอขอทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
4.1-2-2  เอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัย 
4.1-2-3  เอกสารโครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และ ค าสั่ง
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_1_04_07_2557_EV_4.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_1_04_07_2557_EV_4.1-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_1_15_07_2557_EV_4.1-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_1_16_07_2557_EV_4.1-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_2_04_07_2557_EV_4.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_2_04_07_2557_EV_4.1-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_2_04_07_2557_EV_4.1-2-3.pdf
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) (4.1-2-2) 
รวมทั้งคณะฯ ได้จัด
โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 5 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
เพ่ือแสดงผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนิสิต
และคณาจารย์ในคณะฯ 
(4.1-2-3)               

ที่ 1/2557 ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557  

  

3 

มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้ริเริ่มส่งเสริมให้
ทุนต้นกล้าวิจัยแก่นักวิจัย
รุ่นใหม่ภายในคณะฯ 
(4.1-3-1) และได้มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ 
โดยให้รางวัลส าหรับ
นักวิจัยที่มีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (4.1-3-2) 
และมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย 
โดยจัดโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัย (4.1-3-3) 
นอกจากนี้คณะฯ ได้มี
การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย
ให้แก่คณาจารย์ผ่านทาง
เวบเพจฝุายวิจัยคณะฯ 
(4.1-3-4)                 

4.1-3-1  -ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.302/ว.
0379 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 -บันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0513.302/ว.1330 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2) -ฟอร์ม
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 -
ฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการ
เสนองบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556  
4.1-3-2  -บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/1300 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ -ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -ฟอร์มใบสมัครขอรับรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_04_07_2557_EV_4.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_04_07_2557_EV_4.1-3-2.pdf
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4.1-3-3  -บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/0336 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
เรื่องขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายการจัด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 
2556 -เล่มรายงานผลโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปี 2556  
4.1-3-4  เอกสาร ข้อมูลจรรยาบรรณในเว็บเพจ
ฝุายวิจัย 
(http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 

  

4 

มีการจัดสรร
งบประมาณของ
วิทยาเขตเพ่ือเป็นทุน
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้มีการสนับสนุน
การสร้างงานวิจัย โดยมี
การให้ทุนวิจัยแก่
คณาจารย์ภายในคณะฯ 
(4.1-4-1) และคณะฯได้มี
การสนับสนุนการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น 
ๆ โดยมีการแสดงข้อมูล
แหล่งทุนวิจัยภายในเวบ
เพจฝุายวิจัยคณะฯ  
(4.1-4-2)                 

4.1-4-1  เอกสาร โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
4.1-4-2  เอกสาร ข้อมูล รายละเอียดของแหล่ง
ทุนวิจัยอื่น ๆ ในเวบเพจฝุายวิจัย 
(http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 

  

5 

มีการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาเขต ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัย
ฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีงบประมาณใน
การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
(4.1-5-1) (4.1-5-2) มี
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ
วิจัย ห้องปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม เคมี 
ชีววิทยา เพื่อใช้ในการ
สร้างสรรค์งานวิจัย (4.1-
5-3) มีอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย เช่น ถัง
ดับเพลิง เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีความร่วมมือระหว่าง

4.1-5-1  เอกสาร ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของบุคลากรในคณะฯ ประจ าปี 2556 
4.1-5-2  เอกสาร แบบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ 
4.1-5-3  ภาพห้องปฏิบัติการเครื่องมือ อาคาร
ปฏิบัติการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อาคาร 15) ชั้น 2 
4.1-5-4  หนังสือขอความอนุเคราะห์ ใช้เครื่อง 
Fourier transform infrared จากภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4.1-5-5  เวบเพจฝุายวิจัย 
(http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 
4.1-5-6  เว็บเพจห้องสมุดวิทยาเขต 
http://lib.vit.src.ku.ac.th/ และห้องสมุด

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_04_07_2557_EV_4.1-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_04_07_2557_EV_4.1-3-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_04_07_2557_EV_4.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_04_07_2557_EV_4.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_04_07_2557_EV_4.1-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_04_07_2557_EV_Pages%20from%204.1-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_04_07_2557_EV_4.1-5-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_04_07_2557_EV_4.1-5-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_04_07_2557_EV_4.1-5-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_15_07_2557_EV_4.1-5-6.pdf
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- สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้
ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 

หน่วยงานในการขอใช้
เครื่องมือเพ่ือผลิต
งานวิจัย (4.1-5-4) และ
ฝุายวิจัยคณะฯ ก็ยังมี
ระบบสารสนเทศโดยการ
จัดท าเว็บเพจและ
ฐานข้อมูล (4.1-5-5) 
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างทุน แหล่งทุน 
ข้อมูลผลงานด้านการ
วิจัย รวมทั้งหลัก
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
มีห้องสมุดของวิทยาเขต
ศรีราชา เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและให้บริการ
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
เอกสาร วารสารทาง
วิชาการ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท (4.1-5-6) 
คณะฯ มีการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
18th International 
Annual Symposium 
on Computational 
Science and 
Engineering (ANSCSE 
18) และ The 10th 
International Joint 
Conference on 
Computer Sciences 
and Software 
Engineering (JCSSE 
2013) (4.1-5-7)      
(4.1-5-8)          

มหาวิทยาลัย 
http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/t
h 
4.1-5-7  รายงานเล่มการจัดประชุมวิขาการ
นานาชาติ 18th International Annual 
Symposium on Computational Science 
and Engineering (ANSCSE 18)  
4.1-5-8  รายงานเล่มการจัดประชุมวิขาการ
นานาชาติ The 10th International Joint 
Conference on Computer Sciences and 
Software Engineering (JCSSE 2013) 

  6 
มีการติดตามและ
ประเมินผลการ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีการประเมินผล

4.1-6-1  -เอกสาร แบบประเมินการด าเนินงาน
ของฝุายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_15_07_2557_EV_4.1-5-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_15_07_2557_EV_4.1-5-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_6_04_07_2557_EV_4.1-6-1.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 89 
 

สนับสนุนในข้อ 4 
และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

การให้ทุนวิจัยของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 และการประเมิน  
ผลของการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ประจ าปี
การศึกษา 2556                   
(4.1-6-1)                  
ผลการประเมินการใช้
ห้องปฏิบัติการ (4.1-6-2) 
และห้องสมุด          
(4.1-6-3)        

การได้รับทุนและการจัดการโครงการต่าง ๆ -
เอกสาร สรุปการด าเนินงานของฝุายวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการได้รับทุนและ
การจัดโครงการต่าง ๆ  
4.1-6-2  เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้ห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือ 
4.1-6-3  เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา 

  

7 

มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของวิทยา
เขต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ น าสรุปผลการ
ประเมินแลข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานของฝุาย
วิจัยปีการศึกษา 2555 
(4.1-7-1) มาปรับปรุงใน
การจัดโครงการของ
คณะกรรมการฝุายวิจัย
ผลการให้ทุนวิจัยและ
การจัดโครงการ (4.1-7-
2)  

4.1-7-1  เอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ
ฝุายวิจัยปีการศึกษา 2555 
4.1-7-2  -เอกสาร วาระการประชุม 
คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ศธ 0513.302/ว.2469 ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 
20 กันยายน พ.ศ. 2556 -เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.
2556  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_6_15_07_2557_EV_4.1-6-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_6_15_07_2557_EV_4.1-6-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_7_15_07_2557_EV_4.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_7_15_07_2557_EV_4.1-7-2.pdf
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 23/2556 
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

4.1-1-2 
แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 
2556 

4.1-1-3 
เอกสารการขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเอกสารโครงการ
จัดตั้งหน่วยวิจัย 

4.1-1-4 เอกสารการขอจัดตั้งหน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ 
4.1-2-1 เอกสารแบบเสนอขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4.1-2-2 เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

4.1-2-3 

เอกสารโครงการน าเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และ ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1/2557 ณ วันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2557 

4.1-3-1 

-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.302/ว.0379 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 -บันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0513.302/ว.1330 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2) -ฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556 -ฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

4.1-3-2 

-บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/1300 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่องขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ -ฟอร์มใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 
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4.1-3-3 
-บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/0336 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่องขออนุมัติใน
หลักการค่าใช้จ่ายการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย ประจ าปี 2556 -เล่มรายงาน
ผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี 2556 

4.1-3-4 เอกสาร ข้อมูลจรรยาบรรณในเว็บเพจฝุายวิจัย (http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 

4.1-4-1 
เอกสาร โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 2556 

4.1-4-2 
เอกสาร ข้อมูล รายละเอียดของแหล่งทุนวิจัยอื่น ๆ ในเวบเพจฝุายวิจัย 
(http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 

4.1-5-1 
เอกสาร ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะฯ ประจ าปี 2556 

4.1-5-2 เอกสาร แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ 

4.1-5-3 
ภาพห้องปฏิบัติการเครื่องมือ อาคารปฏิบัติการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 15) 
ชั้น 2 

4.1-5-4 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ใช้เครื่อง Fourier transform infrared จากภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

4.1-5-5 เวบเพจฝุายวิจัย (http://www.sci.src.ku.ac.th/renvires/) 

4.1-5-6 
เว็บเพจห้องสมุดวิทยาเขต http://lib.vit.src.ku.ac.th/ และห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
http://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/th 

4.1-5-7 
รายงานเล่มการจัดประชุมวิขาการนานาชาติ 18th International Annual Symposium 
on Computational Science and Engineering (ANSCSE 18) 

4.1-5-8 
รายงานเล่มการจัดประชุมวิขาการนานาชาติ The 10th International Joint Conference 
on Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE 2013) 

4.1-6-1 
-เอกสาร แบบประเมินการด าเนินงานของฝุายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการ
ได้รับทุนและการจัดการโครงการต่าง ๆ -เอกสาร สรุปการด าเนินงานของฝุายวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่องการได้รับทุนและการจัดโครงการต่าง ๆ 

4.1-6-2 เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือ  
4.1-6-3 เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา  
4.1-7-1 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานของฝุายวิจัยปีการศึกษา 2555 

4.1-7-2 

-เอกสาร วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ศธ 0513.302/ว.
2469 ครั้งที่ 14/2556 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556  
-เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครั้งที่ 14/2556 
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 4  
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  4 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้สนับสนุนงบประมาณเข้า
ร่วมประชุมวิชาการท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 
รวมทั้งให้รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ใน
วารสารวิชาการของ
คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (4.2-1-1)     
(4.2-1-2)               

4.2-1-1  -ประกาศคณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนใน
การเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -เอกสาร ตารางสรุป
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการของบุคลากรในคณะฯ 
-บทคัดย่อ ของการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย  
4.2-1-2  -ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่
นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -ฟอร์มใบสมัคร
ขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ -เอกสารผลการ
พิจารณาการขอรับรางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_1_04_07_2557_EV_Pages%20from%204.2-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_1_04_07_2557_EV_Pages%20from%204.2-1-2.pdf
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กองทุนคณะวิทยาศาสตร์     
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา -ใบส าคัญรับ
เงินรางวัลคณาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  

  

2 

มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้สนับสนุนให้คณาจารย์
และนิสิตน าเสนอผลงานวิจัย
เป็นประจ าทุกปี โดยให้จัด
โครงการน าเสนอนวัตกรรม
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งมอบหมายให้
คณะกรรมการวิจัยคณะฯ 
เป็นผู้ก ากับดูแลโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการน าเสนอผลงานวิจัย
และนวัตกรรมการศึกษา 
ครั้งที่ 5 เพ่ือจัดโครงการ
และคัดสรรผลงาน จัดท า
สรุปเล่มและโปสเตอร์ 
เพ่ือให้องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ (4.2-2-1)       
(4.2-2-2) (4.2-2-3) 

4.2-2-1  -ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ที่ 63/2556 
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 -แผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปี
การศึกษา 2556  
4.2-2-2  -ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1/2557 
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 
-บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/0045 วันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องขอ
อนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายการ
จัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2556  
4.2-2-3  -เล่มรายงานผล
โครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_2_04_07_2557_EV_4.2-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_2_04_07_2557_EV_4.2-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_2_04_07_2557_EV_4.2-2-3.pdf
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มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มีการจัดโครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาของ
คณาจารย์และนิสิตสู่ชุมชน 
สังคมและองค์กรภายนอก 
(4.2-3-1) (4.2-3-2) และ
ทางคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สังคมและองค์กร
ภายนอกผ่านเว็บไซด์    
(4.2-3-3)   

4.2-3-1  -ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1/2557 
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 
-บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/0045 วันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องขอ
อนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายการ
จัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2556  
4.2-3-2  -หนังสือเชิญองค์กร
ภายนอก ได้แก่ ชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชม
โครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 4 ปี
การศึกษา 2555 -เอกสาร 
รายชื่อชุมชน ที่ทาง
คณะกรรมการวิจัยได้ส่งหนังสือ
เชิญ  
4.2-3-3  -เอกสารข้อมูลการ
เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซด์ 
(http://resreach.rdi.ku.ac.t
h) 

  

4 

มีการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มีการสนับสนุนให้น า
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้

4.2-4-1  หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_3_04_07_2557_EV_4.2-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_3_15_07_2557_EV_4.2-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_3_04_07_2557_EV_4.2-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_4_15_07_2557_EV_4.2-4-1.pdf
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มีหนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ต่างๆ (4.2-4-1) 

  

5 

มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ได้มีการน าระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 (4.2-5-1) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
หน่วยงานกลาง คือ 
ส านักงานบริการวิชาการท่ี
ดูแลและรับผิดชอบในการ
สนับสนุนความรู้และอ านวย
ความสะดวกในการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่
อาจารย์ และนักวิจัย (4.2-
5-2) และคณะฯ ก็ได้
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด              

4.2-5-1  เอกสาร ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 
4.2-5-2  ข้อมูลเว็บไซด์
ส านักงานบริการวิชาการ มหา
วิทยาเกษตรศาสตร์ 
(https://kuservice.ku.ac.th)
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มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มีการให้ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัด
โครงการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจด
สิทธิบัตร (4.2-6-1) และ
ผลงานการจดอนุสิทธิบัตร
ของ นายทองใส จ านงการ 
และคณะ เรื่อง เจลดูดซับ
โลหะหนัก (4.2-6-2)         

4.2-6-1  รายงานผลโครงการ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอทุนและการจดสิทธิบัตร 
4.2-6-2  ผลงานการจดอนุ
สิทธิบัตรของ นายทองใส จ านง
การ และคณะ เรื่อง เจลดูดซับ
โลหะหนัก 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_5_04_07_2557_EV_4.2-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_6_04_07_2557_EV_4.2-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.2_6_04_07_2557_EV_4.2-6-2.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 

-ประกาศคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ -เอกสาร ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของบุคลากรใน
คณะฯ -บทคัดย่อ ของการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 

4.2-1-2 

-ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -ฟอร์มใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ -เอกสารผลการพิจารณาการขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา -ใบส าคัญรับเงินรางวัลคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-2-1 
-ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 
63/2556 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 -แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 
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4.2-2-2 

-ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1/2557 
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 -บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/0045 วันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2557 เรื่องขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายการจัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2556 

4.2-2-3 
-เล่มรายงานผลโครงการน าเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 5 

4.2-3-1 

-ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 1/2557 
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 -บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/0045 วันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2557 เรื่องขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายการจัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2556 

4.2-3-2 

-หนังสือเชิญองค์กรภายนอก ได้แก่ ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชมโครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555 -เอกสาร รายชื่อ
ชุมชน ที่ทางคณะกรรมการวิจัยได้ส่งหนังสือเชิญ 

4.2-3-3 
-เอกสารข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซด์ 
(http://resreach.rdi.ku.ac.th) 

4.2-4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4.2-5-1 
เอกสาร ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551 

4.2-5-2 
ข้อมูลเว็บไซด์ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 
(https://kuservice.ku.ac.th) 

4.2-6-1 รายงานผลโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและการจดสิทธิบัตร  
4.2-6-2 ผลงานการจดอนุสิทธิบัตรของ นายทองใส จ านงการ และคณะ เรื่องเจลดูดซับโลหะหนัก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

   

ให้แปลงจ านวนเงินต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 
โดยเกณฑ์ประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 
และ ง จ าแนกเป็น 3 

กลุ่มสาขาวิชา 

1) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและ
ภายนอกคณะที่
ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 
180,000 บาทขึ้นไป

ต่อคน 
 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เป้าหมาย 
:  30,000 บาท/คน 

เกณฑ์มาตรฐาน บาท/คน 

กก ตน ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 
จ านวน 2,244,518 บาท และ
ภายนอก จ านวน 1,998,200 
บาท รวมทั้งหมด 4,242,718 

บาท มีอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 43.5 
คน ลาศึกษาต่อ 15 คนและ

นักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 0 คน ลาศึกษาต่อ 0 
คน รวมอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยท่ีปฏิบัติจริงท้ังหมด 43 
คน 

4.3-1 เอกสารสรุปเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 41,740.05 บาท/คน 1.16 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

30,000 บาท/คน 97,533.75 บาท/คน 2.71 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

30,000 บาท/คน 97,533.75 บาท/คน 2.71 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 
เอกสารสรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
                 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
ข้อ  

มีการด าเนินการ 5 
ข้อ 
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หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1) คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีส่วนงานวิชาการและ
บริการวิชาการท่ีเป็น
หน่วยงานตามโครงสร้างของ
คณะฯ (5.1-1-1) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการและ
บริการวิชาการ และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการและบริการวิชาการ 
(5.1-1-2) เพ่ือการวาง
แนวทางในการให้บริการ
วิชาการ โดยมีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2551 ของ
ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5.1-1-3) รวมถึงการจัดท า
แผนงานวิชาการและบริการ
วิชาการประจ ารอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยคณะกรรมการวิชาการ
และบริการวิชาการ และ
น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าการ
คณะฯ  เพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติแผนฯ (5.1-1-4) 
ดังกล่าว 

             2) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การด าเนินการจัดท าข้ันตอน
ในการขออนุมัติจัดโครงการ

5.1-1-1  โครงสร้างการ
บริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
5.1-1-2  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการและ
บริการวิชาการ 
5.1-1-3  ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 
5.1-1-4  แผนงานบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 
2557 
5.1-1-5  ขั้นตอนของการ
เปิดและด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
5.1-1-6  ขั้นตอนของการ
เปิดและด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ 
5.1-1-7  ความถนัดและ
จุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
5.1-1-8  ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้น
ต่ าของผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1-1-9  เว็บไซต์ระบบภาระ
งานอาจารย์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_07_2557_EV_5.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_07_2557_EV_5.1-1-2.pdf
https://kuservice.ku.ac.th/Attach_Files/KUSS_20121017095343.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_07_2557_EV_5.1-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_07_2557_EV_5.1-1-5.pdf
http://eoffice.rdi.ku.ac.th/form_download/normal_kurdi/policy/step_ku_dev.html
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_07_2557_EV_5.1-1-7.pdf
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac/arac_1/workload.pdf
http://ku-work.ku.ac.th/ku-person/login1.aspx
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บริการวิชาการ (5.1-1-5) 
รวมถึงการขออนุมัติเปิดและ
ปิดโครงการพัฒนาวิชาการ
ต่างๆ ตามข้ันตอนที่
ส านักงานบริการวิชาการ
ก าหนด (5.1-1-6) เพ่ือให้
อาจารย์ที่จะท าโครงการฯ 
ได้ทราบขั้นตอนดังกล่าว 
ทั้งนี้คณะฯ ยังสนับสนุน
อาจารย์ที่สนใจในการ
ให้บริการวิชาการตามความ
ถนัดและจุดเน้นของคณะฯ 
(5.1-1-7) โดยสามารถน ามา
คิดเป็นภาระงานได้ตาม
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า
ของผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5.1-1-8) ผ่านระบบภาระ
งานอาจารย์ที่เว็บไซต์
http://ku-work.ku.ac.th 
(5.1-1-9) 

  

2 

มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน 

            1) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่
ใช้ในครัวเรือน (5.1-2-1) 
เพ่ือเป็นการให้ความรู้และ
เป็นการเพ่ิมช่องทางในการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 
โดยสอนขั้นตอนการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
เช่น น้ ายาล้างจานและน้ ายา
ล้างห้องน้ าให้กับคนในชุมชน
บ้านบางละมุง ร่วมถึงให้
ความรู้เกี่ยวกับสารท าความ
สะอาดและวิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับ
สารพิษจากสารท าความ

5.1-2-1  โครงการอบรมการ
ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ที่ใช้ในครัวเรือน 
5.1-2-10  โครงการอบรม
การเพาะเห็ด ครั้งที่ 1 
5.1-2-11  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01419213 จุล
ชีววิทยาทั่วไป 
5.1-2-12  โครงการ “การ
ติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์การตกสะสม
ของกรดในประเทศไทย 
(พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง)”  
5.1-2-13  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01425324 
มลพิษทางอากาศและเสียง 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-10.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-11.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-12.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-13.pdf
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สะอาด และยังน าองค์ความรู้
มาใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชา 01403115 เคมี
ทั่วไป II (5.1-2-2) โดยนิสิต
สามารถที่จะน าสารประกอบ
เคมีอินทรีย์ต่างๆ มา
ประยุกต์เป็นน้ ายาท าความ
สะอาดชนิดต่างๆ 

             2) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการคอมพิวเตอร์ออน
ทัวร์ ครั้งที่ 6 (5.1-2-3) ซ่ึง
เป็นโครงการที่ช่วยในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนและครูภายใน
ชุมชนภาคตะวันออกให้มี
ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์อย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียมโดยเฉพาะความรู้ 
ความสามารถทางด้านการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียส าหรับ
การเรียนการสอน และได้มี
การน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้
กับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 01418443 เว็บ
เทคโนโลยีและเว็บบริการ 
(5.1-2-4) โดยนิสิตจะได้ใช้
งาน XAMPP และ 
phpMyAdmin ในการ
จัดเก็บข้อมูลลงบน Server 

             3) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do)   

5.1-2-14  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01425321 
สารมลพิษในดิน 
5.1-2-2  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01403115 
เคมีทั่วไป II 
5.1-2-3  โครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 
6 
5.1-2-4  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01418443 
เว็บเทคโนโลยีและเว็บ
บริการ 
5.1-2-5  โครงการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่
ชุมชน (Computer Can 
Do) 
5.1-2-6  บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
จังหวัดชลบุร ี
5.1-2-7  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 01418113 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1-2-8  โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 
5.1-2-9  ประมวลผลการ
สอนรายวิชา 04837111 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-14.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_06_07_2557_EV_5.1-2-9.pdf
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(5.1-2-5)                            
ที่โรงเรียนชลกันยานุก
กูล   ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
ความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา (5.1-2-6) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพิ่ม
ทักษะการดูแลและรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้
ได้และมีการน าองค์ความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนในรายวิชา 
01418113 คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศในเรื่อง
ฮาร์ดแวร์และการแก้ปัญหา
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(5.1-2-7) 

             4) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับบุคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 (5.1-2-8) 
เพ่ือเป็นการศึกษาผลของ
สมรรถภาพทางกายของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง และเป็นการ
เผยแพร่และส่งเสริมให้หันมา
สนใจการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้
ยังได้น าองค์ความรู้ดังกล่าว
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มาใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชา 04837111 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
(5.1-2-9) โดยนิสิตสามารถ
ประเมินสมรรถภาพและ
สุขภาพเบื้องต้นได้ ทั้งยัง
สามารถแนะน าวิธีการออก
ก าลังที่ถูกต้องให้กับผู้อ่ืนได้ 

             5) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการอบรมการเพาะเห็ด 
ครั้งที่ 1 (5.1-2-10) โดยเป็น
การอบรมขั้นตอนการเพาะ
เห็ดให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงและผู้สนใจ
ทั่วไปได้ทราบถึงวิธีการ และ
น าไปสู่การสร้างอาชีพต่อไป 
โดยได้มีการน าองค์ความรู้มา
ใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชา 01419213 จุล
ชีววิทยาทั่วไปปฏิบัติการ 
(5.1-2-11) โดยนิสิตจะได้ฝึก
ปฏิบัติในขั้นตอนการเพาะ
เห็ดชนิดต่างๆ 

             6) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้จัด
โครงการ “การติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การ
ตกสะสมของกรดในประเทศ
ไทย (พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง)” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุนทรี ขุนทอง 
หัวหน้าโครงการร่วมกับกรม
ควบคุมมลพิษ (5.1-2-12) 
ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
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ตรวจสอบถึงสภาพการตก
สะสมของกรดและระดับของ
ปัญหาอันเนื่องมาจากการตก
สะสมของกรดในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง และน าผลที่ได้จาก
การศึกษาและการวิเคราะห์
ตัวอย่างมาใช้เป็นกรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศในรายวิชา 
01425324 มลพิษทาง
อากาศและเสียง (5.1-2-13) 
และผลกระทบของสาร
มลพิษในดิน สาเหตุและ
ปัจจัยในการเกิดสารมลพิษ 
การเฝูาระวังและแนว
ทางการแก้ไขในรายวิชา 
01425321 สารมลพิษในดิน 
(5.1-2-14) 

  

3 

มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

      โครงการ “การติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การ
ตกสะสมของกรดในประเทศ
ไทย (พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง)” (5.1-3-1) 
เพ่ือน าข้อมูลและการ
รายงานสถานภาพการตก
สะสมของกรดส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการ
ปูองกัน หรือลดผลกระทบ
ของการตกสะสมของกรดที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  

5.1-3-1  หนังสือรับรอง
ผลงานที่ ทส 0306/6642 

  

4 

มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

       คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชามีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการท่ีด าเนินเสร็จแล้ว
เพ่ือดูผลส าเร็จของ

5.1-4-1  สรุปแบบ
ประเมินผลของแต่โครงการ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_3_06_07_2557_EV_5.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_4_06_07_2557_EV_5.1-4-1.pdf
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โครงการฯ โดยการติดตาม
และประเมินผลดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
วิทยากร นิสิตประเมิน
อาจารย์ผู้สอน การประเมิน
ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร การประเมิน
คุณภาพของบุคลากร รวมถึง
การประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการวิชาการท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้
รูปแบบในการประเมินผลนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้ที่มารับบริการ 
(5.1-4-1) 

  

5 

มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

       1. คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชามีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาแผนการ
ให้บริการวิชาการ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการการ
ให้บริการวิชาการ เนื่องจาก
โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับบุคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 2 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(5.1-5-1) และยังเป็นการ
สร้างแนวทางในการดูแล
สุขภาพและเห็นถึง
ความส าคัญของการมี
สุขภาพที่ดีจึงมีการจัด
โครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 
(5.1-5-2)  

       2. คณะวิทยาศาสตร์ 

5.1-5-1  ผลการประเมิน
โครงการทดสอบโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 2 
5.1-5-2  โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 
5.1-5-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการและ
บริการวิชาการ ครั้งที่ 
1/2557 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_5_06_07_2557_EV_5.1-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_5_06_07_2557_EV_5.1-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_5_15_07_2557_EV_5.1-5-3.pdf
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ศรีราชาได้มีการประชุมสรุป
โครงการการให้บริการ
วิชาการต่างๆ โดยผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและบริการวิชาการ
เพ่ือผลการประเมินน าไป
พัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการต่อไป (5.1-5-3) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและบริการวิชาการ 

5.1-1-3 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.
2551 

5.1-1-4 แผนงานบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2557 
5.1-1-5 ขั้นตอนของการเปิดและด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
5.1-1-6 ขั้นตอนของการเปิดและด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
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5.1-1-7 ความถนัดและจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

5.1-1-8 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.1-1-9 เว็บไซต์ระบบภาระงานอาจารย์ 
5.1-2-1 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน 
5.1-2-2 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01403115 เคมีทั่วไป II 
5.1-2-3 โครงการคอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 6 
5.1-2-4 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ 
5.1-2-5 โครงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน (Computer Can Do) 
5.1-2-6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 
5.1-2-7 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01418113 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1-2-8 
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

5.1-2-9 ประมวลผลการสอนรายวิชา 04837111 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
5.1-2-10 โครงการอบรมการเพาะเห็ด ครั้งที่ 1 
5.1-2-11 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01419213 จุลชีววิทยาทั่วไป 

5.1-2-12 
โครงการ “การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย (พ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)” 

5.1-2-13 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01425324 มลพิษทางอากาศและเสียง 
5.1-2-14 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01425321 สารมลพิษในดิน 
5.1-3-1 หนังสือรับรองผลงานที่ ทส 0306/6642 
5.1-4-1 สรุปแบบประเมินผลของแต่โครงการ 

5.1-5-1 
ผลการประเมินโครงการทดสอบโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 2 

5.1-5-2 
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

5.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 
ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้น
ของวิทยาเขต 

             คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชาได้มีการส ารวจความ
ต้องการการบริการวิชาการเพ่ือ
ใช้ประกอบการก าหนดแผน ทิศ
ทางการให้บริการวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของ
คณะฯ โดยมีการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างผู้แทนชุมชน
บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาเพ่ือหารือเรื่อง
ดังกล่าว (5.2-1-1) และส ารวจ
ความต้องการการบริการ
วิชาการของชุมชน (5.2-1-2) 

5.2-1-1  รายงานการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างผู้แทนชุมชนฯ 
5.2-1-2  สรุปแบบส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการของคณะฯ 

  

2 

มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการ
เพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

             คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีการเชิญและเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะ
ให้บริการมารวมพลังในการ
สร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 

             1) คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา 
รวมถึงมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้ค าตอบที่เป็น

5.2-2-1  ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะฯ 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
5.2-2-2  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการและบริการ
วิชาการ 
5.2-2-3  โครงการดูแลรักษาและ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do) 
5.2-2-4  หนังสือเชิญวิทยากร/
โครงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และชุมชนครั้งที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_1_06_07_2557_EV_5.2-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_1_06_07_2557_EV_5.2-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-5.pdf
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ความต้องการของชุมชน อันจะ
น าไปสู่การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างแท้จริง (5.2-2-
1) (5.2-2-2) 

             2) คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ค าปรึกษา ให้
ค าแนะน ากับโรงเรียน  ชลกันยา
นุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาได้ตกลงท า
ความร่วมมือกันด้านส่งเสริม
วิชาการโดยผ่านโครงการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do) (5.2-2-
3) 

             3) คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาได้เชิญรองศาสตราจาร์ 
ดร. อิทธิสุนทร นันทกิจและ
ทีมงานจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังมาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ในโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ครั้งที่ 4 
ในหัวข้อการปลูกพืชผักไร้ดิน 
(5.1-2-4) 

             4) สถานีวิจัยประมง
ศรีราชาร่วมกับเทศบาลเมืองสัต
หีบได้จัดโครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเล (5.1-2-5) และโครงการ
ฝึกอบรมนิสิตฝึกงานจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเชิญ

ปลอดภัย ปลูกง่าย ขายคล่อง” 
5.2-2-5  หนังสือภายในเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ (อาจารย์
เมธี จันทโรปกรณ์) 
5.2-2-6  หนังสือภายในเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ (อาจารย์
เมธี จันทโรปกรณ์) 
5.2-2-7  หนังสือขอบคุณ (อาจารย์
อรนุช นิลเขต) 
5.2-2-8  โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ใน
ครัวเรือน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_2_06_07_2557_EV_5.2-2-9.pdf
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อาจารย์เมธี จันโรปกรณ์เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“ผลกระทบของภาะโลกร้อนต่อ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล” (5.1-2-
6) 

             5) มูลนิธิแพล้นท์ อะ 
ทรี ทูเดย์ ซึ่งเป็นองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีจดทะเบียนในส
หราชอาณาจักรและประเทศ
ไทย ได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ปุาชุมชนพุ
เตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
โดยมีอาจารย์อรนุช นิลเขตเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“ระบบนิเวศปุาไม้  ในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ความส าคัญ
และการดูดซับคาร์บอนของปุา
ไม้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ ไฟปุา การฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ปุายั่งยืนและการ
ศึกษาวิจัยภาคปุาไม้” (5.1-2-7) 

             6) คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาได้ร่วมมือกับชุมชนบ้าน
บางละมุงในการจัดโครงการ
อบรมการท าผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็น
โครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท าผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายเป็น
สินค้า OTOP ของชุมชน     
(5.1-2-8) 

  

3 

มีการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ

         คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้จัดให้มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อ

5.2-3-1  แบบประเมินผลประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการ
วิชาการฯ 
5.2-3-2  แบบติดตามผลการ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_3_06_07_2557_EV_5.2-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_3_06_07_2557_EV_5.2-3-2.pdf
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ต่อสังคม สังคมว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบต่างๆ (5.2-3-1) 
รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการบริการ
วิชาการท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วเพ่ือติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์หลังจากผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแล้ว          
(5.2-3-2)    

ด าเนินการโครงการบริการวิชาการ 

  

4 

มีการน าผลการ
ประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทาง
วิชาการ 

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีนโยบายให้ทุกโครงการฯ 
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจัดท า
รายงานสรุปผลโครงการ รวมทั้ง
มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของโครงการฯ และให้มีการ
ติดตามการประเมินผลกระทบ
การให้บริการวิชาการต่อสังคม
ภายหลังจากด าเนินการ
โครงการเสร็จสิ้นเพื่อน าผลการ
ประเมินต่างๆ ไปพัฒนา
กระบวนการให้บริการและช่วย
ในการตัดสินใจปรับปรุงแผนการ
บริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556- 
ก.ย. 2557) ดังจะเห็นได้จาก
โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากร
ทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งท่ี 3 
ที่มีการน าผลการติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการในครั้งท่ี 
2 (5.1-4-1) มาประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบจาก

5.2-4-1  แบบติดตามผลการ
ด าเนินการโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปใน
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 2 
5.2-4-2  โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปใน
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_4_06_07_2557_EV_5.2-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.2_4_06_07_2557_EV_5.2-4-2.pdf
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การให้บริการวิชาการจึง
ด าเนินการจัดโครงต่อเนื่องใน
ครั้งที่ 3 โดยเป็นการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
สมรรถภาพของบุคลากร เพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป   
(5.2-4-2) 

  

5 

มีการพัฒนาความรู้ที่
ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในวิทยา
เขตและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

          คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในคณะฯ และเผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านฐานข้อมูลงาน
บริการวิชาการ (5.2-5-1)  

5.2-5-1  เว็บฐานข้อมูลงานบริการ
วิชาการ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
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 รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 รายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างผู้แทนชุมชนฯ 
5.2-1-2 สรุปแบบส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของคณะฯ  

5.2-2-1 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะฯ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

5.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและบริการวิชาการ 
5.2-2-3 โครงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน (Computer Can Do) 

5.2-2-4 
หนังสือเชิญวิทยากร/โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนครั้งที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย ปลูกง่าย ขายคล่อง” 

5.2-2-5 หนังสือภายในเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์) 
5.2-2-6 หนังสือภายในเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์) 
5.2-2-7 หนังสือขอบคุณ (อาจารย์อรนุช นิลเขต) 
5.2-2-8 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน 
5.2-3-1 แบบประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการฯ 
5.2-3-2 แบบติดตามผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ 

5.2-4-1 
แบบติดตามผลการด าเนินการโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 2 

5.2-4-2 
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

5.2-5-1 เว็บฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบ
ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5
หรือ 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
ระบบและกลไก รวมทั้งมี
งบประมาณสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนมี
นโยบายและแผนการด าเนิน
โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมี
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1) เป็น
ผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก มี
หน้าที่จัดท าแผนงาน/กิจกรรม
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเสนอ
ขออนุมัติแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการและงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
(6.1-1-2) รวมถึงรวบรวมข้อมูล
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของทุกสาขาวิชา
ภายในคณะฯ ส าหรับการ
ติดตามผลการด าเนินงานและ
ผลการประเมินโครงการ

6.1-1-1  ค าสั่งคณะฯ ที่ 65/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ค าสั่งคณะฯ ที่ 
62/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-2  แผนการด าเนินโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
6.1-1-3  ผลการด าเนินโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_1_03_07_2557_EV_6.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_1_03_07_2557_EV_6.1-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_1_03_07_2557_EV_6.1-1-3.pdf
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ประจ าปีการศึกษา 2556 นั้น
คณะฯ ได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตาม
แนวนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานใน 4 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย 1.กิจกรรม/
โครงการที่บุคลากรและนิสิตมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเชิดชูและ
เทิดทูลพระเกียรติพระราชวงศ์
ตามวโรกาสที่ส าคัญ 2.
กิจกรรม/โครงการที่บุคลากร
และนิสิตมีส่วนร่วมในงานศาสน
พิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสืบสาน
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก 
3.กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจการเรียน
การสอนและด้านการพัฒนา
นิสิต และ 4.จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงาน
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณ
เงินรายได้ของคณะฯ โดยได้
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน (6.1-1-3) เพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินงาน
ประจ าปีด้วย 

  

2 

มีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
การส่งเสริม สนับสนุนและ
บูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจ
ด้านการเรียนการสอนโดยการ

6.1-2-1  รายละเอียดของรายวิชา 
01175143 ลีลาศ 
6.1-2-10  สรุปรายชื่อโครงการที่มี
การส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_03_07_2557_EV_6.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_08_07_2557_EV_6.1-2-10.pdf
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สอนและกิจกรรม
นิสิต 

เปิดสอนรายวิชาลีลาศ (6.1-2-
1) วิชานาฏศิลป์ (6.1-2-2) วิชา
ดาบไทย (6.1-2-3) และวิชามวย
ไทย (6.1-2-4) เป็นวิชาเลือกใน
กลุ่มวิชาพลศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ศิลปะการแสดงตลอดจนศิลปะ
การปูองกันตัวของไทยพร้อมทั้ง
น ามาประยุกต์ใช้ในการออก
ก าลังกายได้ และนอกเหนือจาก
รายวิชาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
แล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 
เช่น ใช้วัฒนธรรมการแต่งกาย
ชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
รายวิชา 01417117 แคลคูลัส
ส าหรับธุรกิจ (6.1-2-5) รายวิชา 
04824114 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 (6.1-2-6) เป็นต้น 
และจัดโครงการการเรียนรู้วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในรั้ว
มหาวิทยาลัย (6.1-2-7) เพ่ือเป็น
กิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียน
การสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (6.1-2-8) นอกจากนั้น 
คณะฯ ยังมีการส่งเสริม 
สนับสนุนและบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ หลายโครงการ อาทิเช่น 
จัดโครงการอาสาท าความดีเพ่ือ
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นิสิตน าผลิตผลที่เกิดจาก
โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์

เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6.1-2-2  รายละเอียดของรายวิชา 
01175144 นาฏศิลป์ 
6.1-2-3  รายละเอียดของรายวิชา 
01175151 ดาบไทย 
6.1-2-4  รายละเอียดของรายวิชา 
01175153 มวยไทย 
6.1-2-5  ประมวลการสอนรายวิชา 
01417117 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 
6.1-2-6  ประมวลการสอนรายวิชา 
04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 
6.1-2-7  บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/2983 เรื่อง ขออนุมัติใน
หลักการและค่าใช้จ่ายจัดโครงการ
การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ในรั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 2 
6.1-2-8  รายละเอียดของรายวิชา 
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6.1-2-9  เล่มโครงการอาสาท าความ
ดีเพ่ือชุมชน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_03_07_2557_EV_6.1-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_03_07_2557_EV_6.1-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_03_07_2557_EV_6.1-2-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_07_07_2557_EV_6.1-2-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_07_07_2557_EV_6.1-2-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_08_07_2557_EV_6.1-2-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_08_07_2557_EV_6.1-2-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_08_07_2557_EV_6.1-2-9.pdf
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ท าความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน
มาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการ
ท าความสะอาดวัดและโรงเรียน
เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงบวรพุทธ
ศาสนา (6.1-2-9) รวมถึงมีการ
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติมหา
ราชินี 12 สิงหา โครงการถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โครงการท าบุญร้อยใจ 
ปีการศึกษา 2556 โครงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมพิธีไหว้
ครู โครงการสอนน้องร้องเพลง 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 
4 กิจกรรมวางพวงมาลา 3 
บูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ต้น (6.1-2-10) 

  

3 

มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
การตกแต่งห้องประชุมโดยใช้
ภาพถ่ายงานบุญ/กิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเป็นมุม
ความรู้ให้แก่นิสิต บุคลากร 
ตลอดจนผู้ปกครองและแขกผู้มา
เยือน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่
ภาพกิจกรรมอันเป็นประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่นภาคตะวันออก 
(6.1-3-1) และมีการจัดโครงการ
อาสาท าความดีเพ่ือชุมชน ซึ่ง
เป็นโครงการที่ได้น าผลิตผลอัน
เกิดจากโครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเพ่ือใช้
ในครัวเรือนมาจัดกิจกรรมท า
ความสะอาดวัดและโรงเรียน
เพ่ือเป็นการบริการด้านการ

6.1-3-1  ภาพถ่ายห้องประชุม 2 
6.1-3-2  เล่มโครงการอาสาท าความ
ดีเพ่ือชุมชน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_03_07_2557_EV_6.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_08_07_2557_EV_6.1-3-2.pdf
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อนุรักษ์และท านุบ ารุงบวรพุทธ
ศาสนาให้อยู่สืบไป (6.1-3-2) 

  

4 

มีการประเมินผล
ความส าเร็จของ
การบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มี
การติดตามผลการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
โดยพิจารณาความส าเร็จจากผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนด้านท านุ
บ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
หรือรายวิชาที่สอดแทรกความรู้
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ ากว่า 
3.51 (6.1-4-1) และผลการ
ประเมินความพึงพอของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการงาน
ด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตไม่ต่ ากว่า 3.51 
(6.1-4-2) และคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ น าผล
การประเมินความพึงพอใจในแต่
ละโครงการ/กิจกรรมมาสรุป 
วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผล
การประเมินเพ่ือปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดโครงการ/
กิจกรรมในครั้งถัดไป
ประกอบการจัดท ารายงานสรุป
โครงการเสนอคณะฯ และได้น า
รายงานผลการประเมินฯ 
ดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาและปรับปรุงด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-4-1  ผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนด้าน
ท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
หรือรายวิชาที่สอดแทรกความรู้หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2556 
6.1-4-2  เล่มโครงการที่มีการส่งเสริม 
สนับสนุนและบูรณาการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามรายชื่อข้อ 
6.1-2-10 
6.1-4-3  แผนพัฒนาและปรับปรุง
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (แผน
ปรับปรุงผลการประเมินปีการศึกษา 
2556) 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_07_07_2557_EV_6.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_08_07_2557_EV_6.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_07_07_2557_EV_6.1-4-3.pdf
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ประจ าปีการศึกษา 2556 ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556 (6.1-4-3) 
ต่อไปตามหลักการ PDCA 

  

5 

มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
นิสิต 

สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ผล
การประเมินการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตประจ าปีการศึกษา 
2555 พบว่า ทุกโครงการ/
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับคะแนนใน
การประเมินความพังพอใจอยู่ใน
ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม 5) จึงสรุปได้ว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในโครงการ/กิจกรรมที่
คณะจัดขึ้น และส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ อยู่ใน
ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง แต่
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ครอบคลุม
และสมบูรณ์มากขึ้น คณะฯ ควร
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
ที่มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนิสิตด้วย ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ซ่ึง
เป็นแผนปรับปรุงผลการ
ประเมินปีการศึกษา 2555 (6.1-
5-1) โดยก าหนดมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จคือ จ านวน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีมี
การบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนิสิตที่จัดขึ้นโดยคณะฯ 

6.1-5-1  แผนพัฒนาและปรับปรุง
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (แผน
ปรับปรุงผลการประเมินปีการศึกษา 
2555 
6.1-5-2  ผลการด าเนินงานการจัด
โครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_5_07_07_2557_EV_6.1-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_5_07_07_2557_EV_6.1-5-2.pdf
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หรือสโมสรนิสิตมีอย่างน้อย 1 
โครงการ และจากการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ดังกล่าว (6.1-5-2) พบว่า 
คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสังคมท่ีมีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการอาสาท าความดีเพ่ือ
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นิสิตน าผลิตผลที่เกิดจาก
โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน
มาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการ
ท าความสะอาดวัดและโรงเรียน
เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงบวรพุทธ
ศาสนาให้อยู่สืบไป 

  

6 

มีการก าหนดหรือ
สร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

                 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 
ค าสั่งคณะฯ ที่ 65/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค าสั่ง
คณะฯ ที่ 62/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-2 แผนการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
6.1-1-3 ผลการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
6.1-2-1 รายละเอียดของรายวิชา 01175143 ลีลาศ 
6.1-2-2 รายละเอียดของรายวิชา 01175144 นาฏศิลป์ 
6.1-2-3 รายละเอียดของรายวิชา 01175151 ดาบไทย 
6.1-2-4 รายละเอียดของรายวิชา 01175153 มวยไทย 
6.1-2-5 ประมวลการสอนรายวิชา 01417117 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 
6.1-2-6 ประมวลการสอนรายวิชา 04824114 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 

6.1-2-7 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/2983 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและค่าใช้จ่ายจัด
โครงการการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 2 

6.1-2-8 รายละเอียดของรายวิชา 01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6.1-2-9 เล่มโครงการอาสาท าความดีเพ่ือชุมชน 

6.1-2-10 
สรุปรายชื่อโครงการที่มีการส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6.1-3-1 ภาพถ่ายห้องประชุม 2 
6.1-3-2 เล่มโครงการอาสาท าความดีเพ่ือชุมชน 

6.1-4-1 
ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนด้านท านุบ ารุงและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม หรือรายวิชาที่สอดแทรกความรู้หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 

6.1-4-2 
เล่มโครงการที่มีการส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามรายชื่อข้อ 6.1-2-10 

6.1-4-3 
แผนพัฒนาและปรับปรุงด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557 
(แผนปรับปรุงผลการประเมินปีการศึกษา 2556) 
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6.1-5-1 
แผนพัฒนาและปรับปรุงด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 
(แผนปรับปรุงผลการประเมินปีการศึกษา 2555 

6.1-5-2 
ผลการด าเนินงานการจัดโครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
                 ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบ
ที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 
ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  6 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับท่ี
ก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ(7.1-1-1)ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า        ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2541 มาตรา 33 ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯมีอ านาจหน้าที่
(7.1-1-2) ดังนี้ 

   -วางนโยบายและแผนงานคณะให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย         
   -พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ เพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
   -พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับ

7.1-1-1  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
7.1-1-2  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์พ.ศ.2541 
7.1-1-3  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน พ.ศ.
2543 
7.1-1-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2556 วันพุธที่ 23 
มกราคม พ.ศ.2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_25_06_2557_EV_7.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_25_06_2557_EV_7.1-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_25_06_2557_EV_7.1-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_25_06_2557_EV_7.1-1-4.pdf
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ภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
               -พิจารณาเสนอเก่ียวกับการ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะต่อมหาวิทยาลัย 
               -จัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
             -ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการ
วิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
             -ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
ต่อคณบดี 

             -ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการ
ของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
             นอกจากนี้คณะได้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.
2543 (7.1-1-3) ทั้งนี้ได้น าพระราชบัญญัติ
และข้อบังคับดังกล่าวเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้ผู้บริหาร
เข้าใจและรับทราบบทบาทและหน้าที่ของตน
(7.1-1-4)และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้(7.1-1-5)(7.1-1-6) 

7.1-1-5  แบบประเมิน
ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
7.1-1-6  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2556 วันพุธที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ.2556 

  

2 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาวิทยาเขต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดยคณบดี รอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝุาย ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและทิศ
ทางการด าเนินงาน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯและร่วมกันจัดท า
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
(7.1-2-1)และ(7.1-2-2)และถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯซึ่งมีตัวแทนจาก
สาขาวิชาเข้าร่วมประชุมด้วย และได้ถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ    
(7.1-2-3)  

         

7.1-2-1  -รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
6/2555 วันอังคารที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 -
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วัน
พุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2555 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วัน
พุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 -รายงานการประชุม

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_25_06_2557_EV_7.1-1-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_1_16_07_2557_EV_7.1-1-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_2_25_06_2557_EV_7.1-2-1.pdf
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คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 10/2555 
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 
2555  
7.1-2-2  แผนยุทธศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา 
7.1-2-3  เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

  

3 

ผู้บริหารมีการก ากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการ
ด าเนินงานของวิทยา
เขตไปยังบุคลากรใน
วิทยาเขต 

คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีท่ีก ากับ
การด าเนินงานในแต่ละภารกิจเป็นผู้ก ากับ
ติดตามดูแลผลการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ
(7.1-3-1)ให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับ
ชั้นอย่างมีระบบโดยการจัดโครงการจะมี
คณะกรรมการโครงการหรือทีมผู้รับผิดชอบ
โครงการแต่ละโครงการเป็นผู้ด าเนินงานและมี
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ก ากับติดตาม
ดูแลผลการด าเนินงาน(7.1-3-2) และมีน าผล
การติดตามการด าเนินงานเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี(7.1-3-3) 

7.1-3-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯจ านวน 12 
ฉบับ 
7.1-3-2  แฟูมค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ 
7.1-3-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 22 
มกราคม พ.ศ.2557 
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ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในวิทยาเขต
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้
อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 
และผู้บริหารมีการ
จัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

คณะฯเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับ ผ่านการ
ด าเนินการในหลายช่องทาง อาทิ  

-การประชุมบุคลากรทั้งคณะฯ ปีละ 
2 ครั้ง(7.1-4-1) 

-แบบประเมินความพึงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (7.1-4-2) 

-การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯซึ่งมีตัวแทนจาก
สาขาวิชาเป็นกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างขวัญก าลังใจ

7.1-4-1  รายงานการ
ประชุมบุคลากรคณะฯ 
จ านวน 2 ฉบับ 
7.1-4-2  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.1-4-3  เล่มสรุป
โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายช่วย
วิชาการ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_2_25_06_2557_EV_7.1-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_2_25_06_2557_EV_7.1-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_3_25_06_2557_EV_7.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_3_25_06_2557_EV_7.1-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_3_25_06_2557_EV_7.1-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_4_04_07_2557_EV_7.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_4_25_06_2557_EV_7.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_4_25_06_2557_EV_7.1-4-3.pdf
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ในการท างานโดยจัดโครงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจบุคลากรสาย 

สนับสนุนและสายช่วยวิชาการ(7.1-4-3) 
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ผู้บริหารถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
วิทยาเขตเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

1) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มีคณบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการ รองคณบดี และ
หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ ซึ่งมีการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยในการประชุม
ในแต่ละครั้ง จะมีวาระแจ้งเพ่ือทราบ โดย
ประธานจะน าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้รับหรือ
ผ่านมติการประชุมระดับมหาวิทยาลัยมาแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้กรรมการน าไปแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่รับผิดชอบทราบ และ
น าไปถือปฏิบัติในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง       
(7.1-5-1) 

2) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่มีรองคณบดี
ฝุายบริหารและประกันคุณภาพเป็นประธาน
ท าหน้าที่ถ่ายทอด และอธิบายตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบเข้าใจและวางแผนปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแต่ละตัวบ่งชี้ นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าประชุม
หรือรับการอบรมด้านประกันคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน (7.1-5-2) 

3) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการรวมกลุ่มของงานใน
ลักษณะเดียวกันเข้าด้วยกันมาแลกเปลี่ยน

7.1-5-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯจ านวน 12 
ฉบับ 
7.1-5-2  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
7.1-5-3  โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_5_25_06_2557_EV_7.1-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_5_25_06_2557_EV_7.1-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_5_25_06_2557_EV_7.1-5-3.pdf
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เรียนรู้กัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนา ตลอดจนเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (7.1-5-3) 
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ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของวิทยา
เขตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหารการ
ด าเนินงาน รวมถึงการปกปูอง 

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักธรรมภิบาล 10 ด้าน
ดังนี้ 

          -หลักประสิทธิผล : คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหารงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติการ
ที่ได้ก าหนดไว้(7.1-6-1) 

          -หลักประสิทธิภาพ : คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้าน
ทรัพยากร ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบที่คณะฯ
น ามาใช้ มีดังนี้ 

ระบบบริหารจัดการ 
1.ระบบบัญชี 3 มิติ (7.1-6-2) 
2.ระบบส านักงานอัตโนมัติ(7.1-6-3) 
3.ระบบการประเมินการบริหารของคณบดี
(7.1-6-4) 
4.ระบบ E-meeting(7.1-6-8) 
5.ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า(7.1-6-10) 

 

7.1-6-1  บันทึกข้อความ
เลขที่ ศธ 
0513.302/3352 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม พ.ศ.2556 
เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
7.1-6-10  ระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
7.1-6-11  เอกสารกอง
แผนงานความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 
7.1-6-12  1.โครงการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ครั้งที่ 4 การปลูกพืชผักไร้
ดิน ปลอดสารพิษ 2.
โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์และบุคลากรในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 3.
โครงการอบรมการเพาะ
เห็ด ครั้งที่ 1 4. โครงการ
พัฒนาวิชาการ “โครงการ
เก็บและวิเคราะห์การตก
สะสมของกรดในพื้นที่ภาค
ตะวันออก”  
7.1-6-13  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-10.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-11.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-12.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-13.pdf
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ระบบการเรียนการสอนและงานวิจัย 
1.ระบบเกรดออนไลน์(7.1-6-5) 
2.ระบบประเมินการเรียนการสอน      
(7.1-6-6) 
3.ระบบงานวิจัย(7.1-6-7) 
4.ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (7.1-6-9) 

-หลักการตอบสนอง : คณะฯมีหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต(7.1-6-11) และสามารถให้บริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
คณะฯ เช่น โครงการบริการวิชาการและ
โครงการพัฒนาวิชาการของคณะฯ เช่น 
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ครั้งที่ 4 การ
ปลูกพืชผักไร้ดิน ปลอดสารพิษ , โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
บุคลากรในชุมชนใกล้เคียง ครั้งท่ี 3 ,โครงการ
อบรมการเพาะเห็ดครั้งที่ 1, 4.โครงการอาสา
ท าความดีเพ่ือชุมชน 5.โครงการพัฒนา
วิชาการ “โครงการเก็บและวิเคราะห์การตก
สะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก” (7.1-
6-12) 

-หลักภาระรับผิดชอบ: ผู้บริหารคณะฯ
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประคณะประจ าหน่วยงาน(7.1-
6-13) ซึ่งได้แจ้งให้ทราบถึงบทบาทดังกล่าวใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-6-
14)ทั้งนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของคณะผู้บริหารจากบุคลากร
ภายในคณะฯ (7.1-6-15) 

-หลักความโปร่งใส : คณะฯมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จาก
ประชาชนภายนอกทั้งทางเว็บไซต์ของคณะฯ

ประคณะประจ าหน่วยงาน 
7.1-6-14  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่        
1 /2556 วันพุธที่ 23 
มกราคม พ.ศ.2556 
7.1-6-15  เอกสาร
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
7.1-6-16  เอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
7.1-6-17  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-6-18  เอกสารจาก
กองแผนงานความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
7.1-6-
19  เอกสารรายงานผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในปี 55 
7.1-6-2  ระบบบัญชี 3 
มิติ 
7.1-6-20  ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหาร 
7.1-6-21  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
7.1-6-22  เอกสารแสดง
การสนับสนุนการศึกษา
ของบุคลากรภายในคณะ
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
7.1-6-23  ข้อบังคับว่า
ด้วยคณะกรรมการประจ า

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-14.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-15.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-16.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-17.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-18.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-19.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-19.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-20.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-21.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_16_07_2557_EV_7.1-6-22.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_08_07_2557_EV_7.1-6-23.pdf
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และ ทั้งนี้คณะฯได้มีคณะกรรมการประจ า
คณะฯที่เป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
กรรมการของคณะด้วย(7.1-6-16)ส าหรับ
กระบวนด าเนินงานภายในคณะฯนั้น คณะฯมี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะฯ
(7.1-6-17)โดยท าหน้าที่ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดในด้าน 
การเงิน บัญชี พัสดุ ตลอดจนการตรวจสอบใน
ด้านอื่นๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อ 
1 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-หลักการมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ 
นิสิตปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ตัวแทนจาก
ชุมชน เป็นต้น มีโอกาสได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น รับรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแก้ปัญหา 
ร่วมพัฒนา เช่น การประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑิต(7.1-6-18) สายตรงคณบดี 
การประเมินคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการภายนอกคณะฯ ซึ่งจะมีการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และศิษย์
เก่า(7.1-6-19) 

-หลักการกระจายอ านาจ : คณบดีมีการ
แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝุายต่างๆ
ตามภารกิจของคณะฯโดยรองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีจะท าหน้าที่ติดตามดูแลการด าเนินงาน
ในคณะฯตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (7.1-6-
20) 

-หลักนิติธรรม : ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้
อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน

หน่วยงาน 
7.1-6-3  ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ 
7.1-6-4  ระบบการ
ประเมินการบริหารของ
คณบดี 
7.1-6-5  ระบบเกรด
ออนไลน์ 
7.1-6-6  ระบบประเมิน
การเรียนการสอน 
7.1-6-7  ระบบงานวิจัย 
7.1-6-8  ระบบ E-
meeting 
7.1-6-9  ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_6_25_06_2557_EV_7.1-6-9.pdf
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การสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีร้องเรียนต่างๆ
(7.1-6-21) 

-หลักความเสมอภาค : คณะฯถือปฏิบัติและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกด้าน 
ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สถานภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ เช่น การรับนิสิตเข้า
ศึกษาในโครงการต่างๆ ก าหนดให้มีการสอบ
เข้าศึกษาต่อตามคุณสมบัติที่ก าหนด ซึ่งหาก
ผู้ใดผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็จะรับเข้าศึกษา
โดยไม่แบ่งแยกสถานะดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้คณะฯยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุคลากรภายในคณะฯทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน(7.1-6-22) 

-หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะฯปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน พ.ศ.2543 ข้อ 7 (7.1-6-23)  

  

7 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
ประเมินผลการ
บริหารงานของวิทยา
เขต และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (7.1-
7-1) ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย (7.1-7-2) ตามข้อตกลงที่ท า
ร่วมกันระหว่างกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหาร (7.1-7-3) ผลการประเมินได้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์  ศรีราชา ครั้งที่ 5/2557 (7.1-7-
4) เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม          

7.1-7-1  บันทึกข้อความ
เลขที่ ศธ 0513.302/979 
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2557 เรื่อง ขอส่งสรุป
รายงานการประเมินผล
การบริหารงานของคณะ
และผู้บริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-7-2  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์พ.ศ.2541 (เอกสาร
เดียวกับ 7.1-1-2) 
7.1-7-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2556 วันพุธที่ 23 
มกราคม พ.ศ.2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_7_25_06_2557_EV_7.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_7_25_06_2557_EV_7.1-7-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_7_25_06_2557_EV_7.1-7-3.pdf
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7.1-7-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2557 วันพุธที่ 23 
เมษายน พ.ศ.2557 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-1-2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.2541 
7.1-1-3 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543 
7.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 
7.1-1-5 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
7.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 

7.1-2-1 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 27 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.1_7_25_06_2557_EV_7.1-7-4.pdf
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มิถุนายน พ.ศ. 2555 -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 

7.1-2-2 แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-2-3 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯจ านวน 12 ฉบับ 
7.1-3-2 แฟูมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
7.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 
7.1-4-1 รายงานการประชุมบุคลากรคณะฯ จ านวน 2 ฉบับ 
7.1-4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.1-4-3 เล่มสรุปโครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรสายสนับสนุนและสายช่วยวิชาการ 
7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯจ านวน 12 ฉบับ 
7.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
7.1-5-3 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1-6-1 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/3352 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.1-6-2 ระบบบัญชี 3 มิติ 
7.1-6-3 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
7.1-6-4 ระบบการประเมินการบริหารของคณบดี 
7.1-6-5 ระบบเกรดออนไลน์ 
7.1-6-6 ระบบประเมินการเรียนการสอน 
7.1-6-7 ระบบงานวิจัย 
7.1-6-8 ระบบ E-meeting 
7.1-6-9 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
7.1-6-10 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
7.1-6-11 เอกสารกองแผนงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

7.1-6-12 

1.โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ครั้งที่ 4 การปลูก
พืชผักไร้ดิน ปลอดสารพิษ 2.โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคลากรในชุมชนใกล้เคียง ครั้งท่ี 3 3.โครงการอบรมการเพาะ
เห็ด ครั้งที่ 1 4.โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก” 

7.1-6-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประคณะประจ าหน่วยงาน  

7.1-6-14 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1 /2556 วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2556 
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7.1-6-15 เอกสารประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
7.1-6-16 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
7.1-6-17 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
7.1-6-18 เอกสารจากกองแผนงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
7.1-6-19 เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปี 55 
7.1-6-20 ค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 
7.1-6-21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

7.1-6-22 
เอกสารแสดงการสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7.1-6-23 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

7.1-7-1 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/979 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง ขอส่งสรุป
รายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

7.1-7-2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.2541 (เอกสารเดียวกับ 7.1-1-2) 
7.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 
7.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 
ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  5 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีการก าหนด
ประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการ
จัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของวิทยา
เขตอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มี
การด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนที่
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ (7.2-1-
1) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้าน
การการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย และได้มีการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ (KM 

7.2-1-1  แผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ KM 
Action Plan 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_1_01_07_2557_EV_7.2-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_1_10_07_2557_EV_7.2-1-2%20KM.pdf
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ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 

Action Plan) ซึ่งมี
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เป็นผู้ด าเนินการ (7.2-
1-2)               

  

2 

ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา (7.2-2-
1) และได้ด าเนินการจัด
โครงการจัดการความรู้ 
จ านวน 4 โครงการ 

1) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรภายนอก (7.2-2-2) 

2) โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง
วันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ. 
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นบุคลากร
สายสนับสนุน(7.2-2-3) 

3) โครงการอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 ณ อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

7.2-2-1  ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
7.2-2-2 รายงานผลโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 
7.2-2-3 รายงานผลโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.2-2-4 รายงานผลโครงการอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา 
7.2-2-5 รายงานผลโครงการการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจดสิทธิบัตร 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_2_01_07_2557_EV_7.2-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_2_01_07_2557_EV_7.2-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_2_01_07_2557_EV_7.2-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_2_01_07_2557_EV_7.2-2-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_2_01_07_2557_EV_7.2-2-5.pdf
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เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นอาจารย์ 
(7.2-2-4) 

4) โครงการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจดสิทธิบัตร 
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน (7.2-2-
5)                 

  

3 

มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะ
ของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้
จัดโครงการการจัดการความรู้
โดยเป็นการเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง และเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้มี
ทั้งผู้มีประสบการณ์จากภายใน
และภายนอกหน่วยงานมาเป็น
วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ทั้ง
ภาคบรรยายและการปฏิบัติ
จริง โดยจัดการจัดโครงการ
จัดการความรู้ จ านวน 4 
โครงการ 

1) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา(7.2-3-1) 

7.2-3-1 รายงานผลโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ประจ าปีการศึกษา 2556 
7.2-3-2 รายงานผลโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.2-3-3 รายงานผลโครงการอบรม
อาจารย์ที่ปรึกษา 
7.2-3-4 รายงานผลโครงการการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจดสิทธิบัตร 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_3_01_07_2557_EV_7.2-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_3_01_07_2557_EV_7.2-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_3_01_07_2557_EV_7.2-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_3_01_07_2557_EV_7.2-3-4.pdf
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เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยแก่
นักวิจัยภายในคณะ ตลอดจน
มีการแนะแนวการสร้างานวิจัย
ในอนาคต ทางโครงการจึงเชิญ
วิทยากรผู้มีความรู้ จ านวน 2 
ท่านได้แก่ 1. Dr.Lekha 
Chaisorn, SeSaMe 
Centre,National University 
of Singapore มาบรรยายใน
หัวข้อเรื่อง The 
Understanding of the 
emergence of 
sensorenhanced social 
media Application and 
Researches. 2.คุณสารภี สี
สุข บรรณารักษ์ช านาญการ 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน มาให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้น
ฐานข้อมูลวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมทั้งสิ้นจ านวน 35 ท่าน 

2) โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง
วันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ. 
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา(7.2-3-2) 
เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ใน
การท างานระหว่างบุคลากรรุ่น
เก่าและบุคลากรรุ่นใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานของ
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คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจ ามี
การแบ่งกลุ่มตามสายงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 4 สายงานได้แก่ 
1)นักวิชาการเงินและบัญชี/
นักวิชาการพัสดุ 2)นักวิชาการ
ศึกษา 3)นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 4)บุคลากร/
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมจ านวน 20 ท่าน 

3) โครงการอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 ณ อาคาร 15 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา(7.2-3-3) 
ทางโครงการได้เชิญวิทยากร
จ านวน 3 ท่านได้แก่ 1 .
อาจารย์ภุชงค์ สัพประทัศเส
วี  นายธนัญชัย เวชเศรษฐ
นนท์ นักวิชาการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา และ
นายธนภพ สอนดี นักวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มา
ให้ความรู้แก่อาจารย์ในคณะฯ 
เกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ 
ใบค าร้อง ทุนการศึกษา 
กรณีศึกษาปัญหาที่พบ 
ตลอดจนระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหาที่พบ ทางแก้ไขปัญหา 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 
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43 ท่าน 

4) โครงการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
ภายนอกและการจดสิทธิบัตร 
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา (7.2-3-4) 
โครงการนี้เป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
การวิจัยของนักวิจัยขั้นสูงเพื่อ
ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
ให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์เพื่อสิทธิประโยชน์
ด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง
โครงการจึงเชิญวิทยาการ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้  คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 
ปั้นสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์ม
น้ ามัน ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา
บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิค
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 
ส่วนวิทยากรท่านที่สอง คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิน เชย
ชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา
บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจด
สิทธิบัตร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม
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จ านวน  29 ท่าน     

  

4 

มีการรวบรวม
ความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit 
knowledge) 

 จากการด าเนินการจัด
โครงการจัดความรู้ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะฯมี
เอกสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ (7.2-4-1) และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ 
www.sci.src.ku.ac.th/sci/k
m/ (7.2-4-2)               

7.2-4-1 เอกสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  
7.2-4-2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
Knowledge Management คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

  

5 

มีการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการ
ความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
(explicit 
knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

จากการจัดโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา นั้นหลังจาก
การจัดโครงการแล้วได้มีการ
ติดตามผลการอบรมและ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาปรับใช้ในการขอทุน
วิจัยจากกองทุนวิจัยสนับสนุน
การวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (7.2-5-1)  และอาจารย์
ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ น า
องค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการจัดการความรู้
ของคณะฯ ในหัวข้อ เทคนิค
การถอดความรู้การเรียนการ
สอน (7.2-5-2) มาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

7.2-5-1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
7.2-5-2  แบบติดตามผลโครงการ
เทคนิคการถอดความรู้การเรียนการ
สอน 
7.2-5-3 Instructor Web Page. 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_4_01_07_2557_EV_7.2-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_4_01_07_2557_EV_7.2-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_5_10_07_2557_EV_7.2-5-1KM.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_5_10_07_2557_EV_7.2-5-2KM.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.2_5_10_07_2557_EV_7.2-5-3KM.pdf
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การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลในแต่ละรายวิชาที่สอน 
เช่น ประมวลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน แบบฝึกหัด 
ข่าวประกาศรายวิชา การ
ประกาศคะแนนสอบเป็นต้น 
ซึ่งนิสิตสามารถเปิดอ่าน ดู
โจทย์และท าแบบฝึกหัดผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ท
โฟน ไอแพด ไอโฟน ฯลฯ ที่มี
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุก
ที่ทุกเวลา เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของนิสิตในยุค 
Generation Z ที่เติบโตมา
พร้อมกับสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีความสามารถในการ
ใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว      
(7.2-5-3)            

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan 

7.2-2-1 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

7.2-2-2 
รายงานผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

7.2-2-3 รายงานผลโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2-2-4 รายงานผลโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

7.2-2-5 
รายงานผลโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจด
สิทธิบัตร 

7.2-3-1 
รายงานผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

7.2-3-2 รายงานผลโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2-3-3 รายงานผลโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

7.2-3-4 
รายงานผลโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกและการจด
สิทธิบัตร 

7.2-4-1 เอกสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
7.2-4-2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ Knowledge Management คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.2-5-1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
7.2-5-2 แบบติดตามผลโครงการเทคนิคการถอดความรู้การเรียนการสอน 
7.2-5-3 Instructor Web Page. 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ  มีการด าเนินการ 3 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เป้าหมาย 
:  5 ข้อ   
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 142 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีแผนระบบ
สารสนเทศ 
(Information 
System Plan) 

คณะฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 
14/2554 (7.3-1-1) 

1.1 หนังสือเชิญและ
รายงานการประชุมครั้งที่ 
1 และ 2 ของ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (7.3-1-2 
และ 7.3-1-3) 

1.2 แผนระบบ
สารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2556 (7.3-1-
4) 

1.3 แผนระบบ
สารสนเทศปีการศึกษา 
2557 (7.3-1-5) 

1.4 โครงงานพัฒนา
ระบบแบบขออนุมัติการ
เดินทางไปราชการ (7.3-
1-6) 

1.5 โครงงานพัฒนา
ระบบใบลาคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา (7.3-1-7)  

7.3-1-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 14/2554  
7.3-1-2  หนังสือเชิญและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ครั้งที่ 1  
7.3-1-3  หนังสือเชิญและรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ครั้งที่ 2 
7.3-1-4  แผนระบบสารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2556  
7.3-1-5   แผนระบบสารสนเทศปีการศึกษา 
2557  
7.3-1-6  โครงงานพัฒนาระบบแบบขออนุมัติ
การเดินทางไปราชการ 
7.3-1-7   โครงงานพัฒนาระบบใบลาคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

  

2 

มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตาม
พันธกิจของวิทยา
เขต โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการ

คณะฯ ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจคณะ ฯ 
ได้แก่ 

7.3-2-1  ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา  
7.3-2-2   ระบบ e-Meeting  
7.3-2-3  ระบบจัดการผลการเรียนนิสิต  
7.3-2-4   ระบบท าเนียบศิษย์เก่า คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
7.3-2-5  ระบบฝุายวิจัย  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_1_24_06_2557_EV_7.3-1-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_24_06_2557_EV_7.3-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_24_06_2557_EV_7.3-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_24_06_2557_EV_7.3-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_24_06_2557_EV_7.3-2-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_10_07_2557_EV_7.3-2-5.pdf
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จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

-ระบบสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
(7.3-2-1) 

-ระบบ e-Meeting   
( 7.3-2-2) 

-ระบบจัดการผลการ
เรียนนิสิต (7.3-2-3) 

-ระบบท าเนียบศิษย์
เก่า คณะ
วิทยาศาสตร์        
ศรีราชา (7.3-2-4) 

-ระบบฝุาย
วิจัย (7.3-2-5) 

-ระบบการบริหาร
จัดการและ
การเงิน (7.3-2-6) 

-ระบบข้อมูล
บุคคลากร        
(7.3-2-7) ด้าน
การเงินส าหรับ
ผู้บริหาร 

7.3-2-6  ระบบการบริหารจัดการและการเงิน 
7.3-2-7  ระบบข้อมูลบุคคลากร  

  

3 

มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

คณะฯ ท าการสรุปผล
จากข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเว็บไซท์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา (7.3-3-1) 

และรายงานสรุปผลการ
ประเมินผลระบบ
สารสนเทศตามแบบเก็บ
ฐานข้อมูลองค์ 7      
(7.3-3-2) 

7.3-3-1  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเว็บไซท์คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา  
7.3-3-2  รายงานสรุปผลการประเมินผลระบบ
สารสนเทศตามแบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 7  

http://www.sci.src.ku.ac.th/renvifinance/index.php
http://www.sci.src.ku.ac.th/renvifinance/index.php
http://www.sci.src.ku.ac.th/renvifinance/index.php
http://www.sci.src.ku.ac.th/renvifinance/index.php
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_10_07_2557_EV_7.3-2-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_2_10_07_2557_EV_7.3-2-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_3_24_06_2557_EV_7.3-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_3_24_06_2557_EV_7.3-3-2.pdf
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4 

มีการน าผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศได้น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบเว็บ
ไซท์คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มาพัฒนาระบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา (7.3-4-1)  

7.3-4-1  โครงงานการพัฒนาระบบประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

  

5 

มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามท่ี
ก าหนด 

คณะฯ มีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
โดยผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา CHE 
QA Online (7.3-5-1) 

7.3-5-1  ภาพหน้าจอระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
CHE QA Online 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_4_24_06_2557_EV_7.3-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.3_5_24_06_2557_EV_7.3-5-1.pdf
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 14/2554 
7.3-1-2 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 1 
7.3-1-3 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2 
7.3-1-4 แผนระบบสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2556 
7.3-1-5 แผนระบบสารสนเทศปีการศึกษา 2557 
7.3-1-6 โครงงานพัฒนาระบบแบบขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 
7.3-1-7 โครงงานพัฒนาระบบใบลาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา 
7.3-2-2 ระบบ e-Meeting 
7.3-2-3 ระบบจัดการผลการเรียนนิสิต 
7.3-2-4 ระบบท าเนียบศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
7.3-2-5 ระบบฝุายวิจัย 
7.3-2-6 ระบบการบริหารจัดการและการเงิน 
7.3-2-7 ระบบข้อมูลบุคคลากร 
7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บไซท์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  
7.3-3-2 รายงานสรุปผลการประเมินผลระบบสารสนเทศตามแบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 7 

7.3-4-1 
โครงงานการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

7.3-5-1 
ภาพหน้าจอระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE 
QA Online 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ  มีการด าเนินการ 3 หรือ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  6 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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1 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของวิทยาเขต
ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือรับผิดชอบ
งานบริหารความเสี่ยง 
โดยจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและติดตามผลการ
ด าเนินงาน (7.4-1-
1)          

7.4-1-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

  

2 

มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้าน ตามบริบท
ของวิทยาเขต 
ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของวิทยาเขต 
- ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯได้
วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 
ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ตามภารกิจหลัก(ด้านการ
เรียนการสอน)  2.ด้าน
การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย(ด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน) 3.ความเสี่ยง
ด้านบริหารจัดการ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (ด้าน
ระบบสารสนเทศ)(7.4.2-
1) 

7.4-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
7.4-2-2  บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 
0513.302/2822 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2555 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง(R-ERM.F1),แผนบริหารความเสี่ยง(R-
ERM.F2)และรายงานการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน(ปย.1) 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_1_25_06_2557_EV_7.4-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_2_25_06_2557_EV_7.4-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_2_25_06_2557_EV_7.4-4-2.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 147 
 

- ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบท
ของวิทยาเขต 

  

3 

มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯได้
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
ตามคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(7.4-3-1) โดยได้จัดท า
แบบการวิเคราะห์ KU-
ERM1 – KU-ERM7 
(7.4-3-2) 

             

7.4-3-1  คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร 
7.4-3-2  แบบการวิเคราะห์ KU-ERM1 – KU-
ERM7 

  

4 

มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง 
และด าเนินการตาม
แผน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่
มีความเสี่ยงระดับสูง 
และได้ก าหนดมาตรการ
การควบคุม พร้อมทั้งการ
จัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จใน
แผนบริหารความเสี่ยง
(7.4-4-1)และพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผน และ
รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง (7.4-4-2)                          

7.4-4-1  แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2556 
7.4-4-2  บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 
0513.302/2800 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 
เรื่อง ส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง(R-
ERM.F1),แผนบริหารความเสี่ยง(R-
ERM.F2)และรายงานการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน(ปย.1) 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_3_25_06_2557_EV_7.4-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_3_25_06_2557_EV_7.4-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_4_25_06_2557_EV_7.4-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_4_25_06_2557_EV_7.4-4-2.pdf
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5 

มีการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อ
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้ติดตามผล
การด าเนินงานและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน(7.4-
5-1)(7.4-5-2) และเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (7.4-5-3)    

7.4-5-1  บันทึกข้อความที่ ศธ 
0513.302/1727 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 เรื่อง รายงานผลตามแบบติดตามการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 
7.4-5-2  บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 
0513.302/2531 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2556 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ครั้งที่ 2 
7.4-5-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ.2556 

  

6 

มีการน าผลการ
ประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตไป
ใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะฯ โดย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการน าผล
การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ในการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 10/2556 
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ.2556 (7.4-6-1) มา
วิเคราะห์ในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ปีงบประมาณ 
2557 พบว่าจากผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

7.4-6-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ.2556 
7.4-6-2  ผลบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2556 
7.4-6-3  แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2557 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_5_25_06_2557_EV_7.4-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_5_25_06_2557_EV_7.4-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_5_25_06_2557_EV_7.4-5-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_6_14_07_2557_EV_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20102556%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2016%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_6_14_07_2557_EV_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7.4_6_14_07_2557_EV_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202557.pdf
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2556 ยังมีความเสี่ยง
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ตามภารกิจหลัก 
โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
พิจารณาจากผลการจัด
โครงการปรับพ้ืนฐานเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ชั้นปีที่ 1 ให้พร้อม
ที่จะเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น มี
ผลสัมฤทธิ์ไม่สูงมากนัก 
คือ มีจ านวนนิสิตถอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์
ลดลงเพียงร้อยละ 5.65 
เท่านั้น (7.4-6-2) ซึ่งถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ จึงเห็นสมควร
ให้บรรจุประเด็นดังกล่าว
ไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ปีงบประมาณ 
2557  (7.4-6-3)           

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.4-2-2 
บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 0513.302/2822 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 เรื่อง ขอส่ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง(R-ERM.F1),แผนบริหารความเสี่ยง(R-ERM.F2)และ
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(ปย.1) 

7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
7.4-3-2 แบบการวิเคราะห์ KU-ERM1 – KU-ERM7 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2556 

7.4-4-2 
บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.302/2800 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง ส่งรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง(R-ERM.F1),แผนบริหารความเสี่ยง(R-ERM.F2)และรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(ปย.1) 

7.4-5-1 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.302/1727 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เรื่อง รายงานผล
ตามแบบติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

7.4-5-2 
บันทึกข้อความ เลขท่ี ศธ 0513.302/2531 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 เรื่อง ขอส่ง
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 

7.4-5-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2556 

7.4-6-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2556 

7.4-6-2 ผลบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2556 
7.4-6-3 แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2557 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
                ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ องค์ประกอบ
ที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  7 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาเขต 

คณะฯ มีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา (แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (8.1-1-
1)             

8.1-1-1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  

2 

มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

คณะฯ มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการจัดท า
ค าของบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. 2556, 
2557 (8.1-2-1) การ
จัดสรรค่าวัสดุฯ 
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่ง
คณะฯใช้หลักเกณฑ์

8.1-2-1  ค าของบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556,2557 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8.1_1_15_07_2557_EV_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8.1_2_15_07_2557_EV_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2056.pdf
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จัดสรรตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยโดยคิด
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ส่วน
งบประมาณเงินรายได้จะ
ใช้หลักเกณฑ์จัดสรรโดย
การน าข้อมูลอ้างจากปีที่
ผ่านมาใช้ในการตั้ง
งบประมาณ (8.1-2-2)  

  

3 

มีงบประมาณ
ประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาวิทยาเขต
และบุคลากร 

มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและ
บุคลากร มีการจัดท าค า
ของบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ. 2556, 
2557   (8.1-3-1) ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจ ใน
การพัฒนาคณะและ
บุคลากร  

  

  

  

 

  

4 

มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

มีการจัดท ารายงาน
การเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะอย่างน้อยปีละ       
2 ครั้ง ส านักงาน
เลขานุการ โดยงานคลัง 
จะมีการจัดท ารายงาน
การเงินคงเหลือ
ประจ าวัน    (8.1-4-1) 
และรายงานงบการเงิน
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เป็นประจ าทุกเดือนต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะทุกเดือน (8.1-4-2) 

  

5 

มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและ
ความมั่นคงของ
วิทยาเขตอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะฯ มีการน าข้อมูล
ทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
ของคณะอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานเลขานุการ
คณะ โดยงานคลังจะน า
ข้อมูลทางการเงิน ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ 
สรุปรายไตรมาสในการ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์
รายรับ-รายจ่าย        
(8.1-5-1) เพ่ือให้งาน
นโยบายและแผน 
น าไปใช้ในการวางแผน
งบประมาณ และน าไปใช้
ในการปรับเปลี่ยน
แผนการใช้จ่ายประจ าปี 
ในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของคณะ (8.1-6-
1) และได้รายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
รายได้ในระบบ KU- ERP 
(8.1-6-2) โดยรายงานผล   
การตรวจสอบไม่พบ
ประเด็นการปฏิบัติผิด
ระเบียบที่มีผลกระทบ

8.1-6-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 
2350/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา 
8.1-6-2  บันทึกข้อความ ศธ 0513.302/0065 
ลว. 8 มกราคม 2557 รายงานผลการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8.1_6_15_07_2557_EV_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8.1_6_15_07_2557_EV_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20KU-ERP.pdf
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ร้ายแรงและได้รับการ     
ตรวจสอบเป็นประจ า  
ทุกปี 
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ผู้บริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเปูาหมาย 
และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ 
7.1   มีการจัดท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน
เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้
ทราบถึงการเคลื่อนไหว
ทางการเงิน (8.1-7-1) 
7.2   มีการน าเสนอ
รายงานงบการเงิน ต่อ
ผู้บริหารระดับสูงเป็น
ประจ าทุกเดือน (8.1-7-
2) 
7.3   มีการรายงานการ
ใช้จ่ายเงินต่อ
มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
และมีการจัดประชุม
เร่งรัดงบประมาณโดย
ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย (8.1-7-3) 

8.1-7-1  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 
8.1-7-2  รายงานงบการเงินคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ที่น าเสนอต่อผู้บริหาร ประจ าปี 2556 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 
 
 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8.1_7_15_07_2557_EV_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0.pdf
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-2-1 ค าของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2556,2557 

8.1-6-1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2350/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

8.1-6-2 
บันทึกข้อความ ศธ 0513.302/0065 ลว. 8 มกราคม 2557 รายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP 

8.1-7-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 
8.1-7-2 รายงานงบการเงินคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ที่น าเสนอต่อผู้บริหาร ประจ าปี 2556 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
                 ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 7 
หรือ 8 ข้อ  

มีการด าเนินการ 9 
ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ใช้รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย :  8 ข้อ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  

1 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของวิทยาเขต 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังนี้ 

1) คณะฯ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม 
กับระดับการพัฒนาของคณะ โดย
ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในทุกสาขาวิชา รวมถึงส านักงาน
เลขานุการคณะฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อน า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินมา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การด าเนินงานต่อไป (9.1-1-1) 

2) คณะมีการก าหนดให้ นางสาวจันทร์
จิฬา ชินโท และ นางสาวชลดา เฉลิมรูป 
เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้าน
ประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   (9.1-1-2) 

9.1-1-1  รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับ
สาขาวิชา/ส านักงาน
เลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ปีการศึกษา 2556  
9.1-1-2  ใบมอบหมาย
งาน นางสาวจันทร์จิฬา 
ชินโท และนางสาวชล
ดา เฉลิมรูป 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_1_10_07_2557_EV_9.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_1_10_07_2557_EV_9.1-1-2.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 157 
 

  

2 

มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของวิทยาเขต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
คณะฯ โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา และมี
รองคณบดีฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายการบริหารคุณภาพ และ
ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะฯอย่างต่อเนื่อง                      
(9.1-2-1)                

9.1-2-1  ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ที่ 15/2556 , 
12/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามลักษณะเฉพาะของ
วิทยาเขตท่ีสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้อัต
ลักษณ์เดียวกันกับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-3-1) 
ทั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ “ส านึกดี 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี”  ซึ่งคณะฯได้
ด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงาม
ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นิสิตโดยได้จัดโครงการ อาทิเช่น โครงการ
บุญร้อยใจ โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ร่วม
ท าบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ในวันเปิดเทอม
วันแรกของปีการศึกษา (9.1-3-
2)  โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ได้น านิสิตไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพระครู อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรีซึ่งจะมีพระอาจารย์มาเทศนาสั่ง
สอนคุณธรรมจริยธรรมในวัยศึกษาเล่า
เรียนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (9.1-3-3) 
โครงการปฐมนิเทศประจ าปีการศึกษา 
2556 เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้

9.1-3-1  บันทึก
ข้อความเลขที่ ศธ 
0513.10118/430 
เรื่อง เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ 
9.1-3-2  โครงการบุญ
ร้อยใจ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
9.1-3-3  โครงการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
วัดเขาพระครู อ.ศรี
ราชา 
9.1-3-4  โครงการ
ปฐมนิเทศประจ าปี
การศึกษา 2556 
9.1-3-5  สรุปการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีของ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_2_10_07_2557_EV_9.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_3_14_07_2557_EV_9.1-7-2.pdf
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ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าสังคม 
การปฏิบัติตัวระหว่างก าลังศึกษาจนถึง
ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนประสบการณ์
ในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ด้าน
กิจกรรม กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่
นักศึกษาต้องรับทราบ (9.1-3-4) อีกท้ังยัง
มีสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย        
(9.1-3-5)     

มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต และจัดส่ง
ส านักประกันคุณภาพตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาเขต โดย
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การจัดท ารายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่ง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกภารกิจ 
ได้แก่ คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพ
การวิจัย คุณภาพการให้บริการทาง
วิชาการ และคุณภาพในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม โดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (9.1-4-1)  

9.1-4-1  แผนพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 (สปค.01) 

  5 
มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการน าผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

9.1-5-1  สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_4_12_07_2557_EV_9.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_5_12_07_2557_EV_9.1-5-1.pdf
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ปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงการท างาน โดยจัดท าแผนการ
ติดตามพัฒนาปรับปรุง และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-1) ทั้งนี้ได้
น าผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาเปรียบเทียบ
กัน (9.1-5-2) 

แผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 (สปค.02) 
9.1-5-
2  ผลเปรียบเทียบการ
ประเมินตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
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มีระบบสารสนเทศท่ีให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกัน
คุณภาพโดยใช้ระบบ CHE-QA Online 
System (9.1-6-1) และระบบสารสนเทศ
ของคณะ (9.1-6-2) เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

9.1-6-1  ระบบCHE 
QA 
9.1-6-2  ตัวอย่าง
ระบบสารสนเทศของ
คณะ 
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มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของวิทยาเขต 

ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้
เชิญผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต มาร่วม
สัมภาษณ์ในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน (9.1-7-1) นอกจากนี้ทางกอง
แผนงานยังได้ส ารวจความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (9.1-7-2)      

9.1-7-1  รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ประจ าปี 2555 
ระหว่างวันที่ 25 – 26
มิถุนายน พ.ศ. 2556 
9.1-7-2  สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ ประจ าปี พ.ศ.
2556 

  8 
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน

9.1-8-1  บันทึกความ
ร่วมมือด้านเครือข่าย

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_5_12_07_2557_EV_9.1-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_5_12_07_2557_EV_9.1-5-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_6_12_07_2557_EV_9.1-6-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_7_13_07_2557_EV_9.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_7_12_07_2557_EV_9.1-7-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_8_12_07_2557_EV_9.1-8-1.pdf
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คุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1) 

2) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษา ระดับสถาบัน
ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (9.1-8-2) โดยมีการ
ร่วมมือกันในโครงการอบรมภาวะผู้น า ปี
การศึกษา 2556 (9.1-8-3) 

3) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้าน
วิชาการ กิจการนิสิต และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันระหว่าง 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา (9.1-8-4)โดยมีการร่วมมือกันใน
โครงการอบรมภาวะผู้น า ปีการศึกษา 
2556 (9.1-8-3) 

    

งานประกันคุณภาพ
ร่วมกันระดับสถาบัน 
ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เกริก มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเซนต์
จอนห์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 
9.1-8-2  บันทึกความ
ร่วมมือด้านเครือข่าย
งานประกันคุณภาพ
ร่วมกันระดับสถาบัน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ 
9.1-8-3  โครงการ
อบรมภาวะผู้น า ปี
การศึกษา 2556 
9.1-8-4  บันทึกความ
ร่วมมือด้านเครือข่าย
งานประกันคุณภาพ
ร่วมกันระดับสถาบัน 
คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
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มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่วิทยาเขต
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1-9-1  ตัวอย่างการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการ/กิจกรรม ตาม
กระบวนการ PDCA 
9.1-9-2  ตัวอย่างการ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_8_12_07_2557_EV_9.1-8-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_8_12_07_2557_EV_9.1-8-2.8-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/sar_data/report55/EV/report_s2_1_osc56.asp?dep_code=EV&num=1&nodenum=1.1&fc=EV
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_9_13_07_2557_EV_9.1-9-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_9_13_07_2557_EV_9.1-9-2.pdf
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น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1) คณะฯก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรม 
ต้องด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
โดยได้บรรจุแผนการด าเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA ไว้ใน ตัวอย่างการ
เขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้
บุคลากรและนิสิตสามารถดาวน์โหลดผ่าน
ทางเว็บไซต์คณะฯ (9.1-9-1) และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (9.1-9-2) 

2) คณะฯจะไม่อนุมัติให้จัดโครงการ ถ้าไม่
ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามที่คณะ
ก าหนดในข้อ 1 โดยทุกโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ จะต้องท ารายงานสรุปโครงการ 
และรายงานผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ถัดไป (9.1-9-3) 

3) คณะฯมีการเผยแพร่แนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นวิธีปฏิบัติ
ที่ดีให้กับสาธารณชนและหน่วยงานอื่น 
โดยมีสายวิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน เข้าศึกษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 (9.1-9-4) 
นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้า
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2556 อีกด้วย (9.1-9-5) 

เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะ 
9.1-9-3  รายงานผล
การประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในปี พ.ศ.
2556 คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
9.1-9-4  บันทึก
ข้อความเลขที่ ศธ 
0513.204/1311 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2556 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์น าอาจารย์
และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษา
ดูงาน ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
9.1-9-5 บันทึก
ข้อความเลขที่ ศธ 
0541.03/0972 ลง
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2556 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้
คณาจารย์เข้าศึกษาดู
งาน 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_9_13_07_2557_EV_9.1-9-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9.1_9_12_07_2557_EV_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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รายงานผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
-  ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  12  
ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3,  4,  12, 16.1,  16.2,  17,  18.1,  18.2  รวม 8 ตัวบ่งชี้)   คณะวิทยาศาสตร์     
ศรีราชา  มีผลการด าเนินงานโดยรวมที่ระดับคะแนน  4.23 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย ร้อยละ 0 
    
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
 
ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 224  290  401  

 2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 227  296  405  

 3 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 185  214  302  

 4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 11  16  20  

 5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1  8  14  

 6 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0  1  2  

 7 จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า 19  32  45  

 8 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีน้ันท่ีตอบแบบส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

204  246  347  

 9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 87.26 86.99  87.03  

 10 คะแนนท่ีได ้ 4.36 4.35  4.35  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมา

ย 
ประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ   
87.26 

ร้อยละ   
86.99  

ร้อย
ละ  0  

4.36  
 คะแนน  

4.35  
 คะแนน  

5   
คะแนน  

ร้อย
ละ  0  

 ร้อยละ 0 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
1-1 เอกสารจากกองแผนงาน  -  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86.99 4.35 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.03 4.35 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.03 4.35 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1__25_06_2557__��ѡ�ҹ ���.1new.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 2  
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย คะแนน 0 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 -   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 132  227  296  

 2 
-   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

24  48  61  

 3 
-   ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.77  3.91  4.02  

 4 
-    จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

94  48  61  

 5 
-    ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

71.21  21.15  20.61  

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 0  0  0  

 7 
-    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

0  0  0  

 8 
-    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0  0  0  

 9 
-   จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

0  0  0  

 10 
-   ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

0  0  0  

 11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 0  0  0  

 12 
-   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

0  0  0  

 13 
-   ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0  0  0  

 14 
-   จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

0  0  0  
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 15 
-   ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

0  0  0  

 16 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.77  3.91  4.02  

 17 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 0  0  0  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมา
ย 

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2   คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน  
3.77  

คะแนน  
3.91  

คะแนน 
 0  

3.77  
 คะแนน  

3.91  คะ
แนน  

5  คะแ
นน  

คะแนน 
 0  

 คะแนน   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
2-1 เอกสารจากกองแผนงาน  -  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 กรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 3.91 คะแนน 3.91 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 4.02 คะแนน 4.02 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2__25_06_2557__��ѡ�ҹ ���.2.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556ารประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 4.02 คะแนน 4.02 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ 3 และ 4 ไม่ประเมิน  

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย ร้อยละ 0 
รอบระยะเวลา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการด าเนินงาน (ใช้ฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า
น้ าห
นัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนั
ก 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนั
ก 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนั
ก 

1 
ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

0.25 0 -  13 3.25  20 5  

2 
ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.5 0 -  1 0.5  0 -  

3 

ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสา 

0.75 0 -  0 -  0 -  

4 

ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสาร 

1 6 6  12 12  8 8  

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.12

5 
0 -  0 -  0 -  

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25 0 -  0 -  0 -  
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7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.5 0 -  0 -  0 -  

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 -  0 -  0 -  

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1 0 -  0 -  0 -  

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

6 
 

26 
 

28 
 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
 

1 
 

56.
5  

58.
5  

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

600 
 

27.
88  

22.
22  

13 คะแนนท่ีได ้
 

5 
 

5 
 

5 
  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชา ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  

ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา
ย 

  

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5   งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ  
 17.33  

ร้อยละ  
  27.4  

ร้อย
ละ   0  

4.33 
คะแนน  

5  
 คะแนน  

5  คะแ
นน  

ร้อย
ละ   0  

 ร้อยละ    

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 

5-1 
เอกสารสรุปจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และ
เอกสารสรุปการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2556 

 -  

5-2 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง สถานการณ์ระดับเสียง
และแนว ทางการจัดการมลพิษทางเสียง จากการจราจรในเขตเทศบาล เมืองสุรินทร์  

 -  

5-3 
วารสาร GSTF Journal on Computing เรื่อง Analysis of LZW Differential   
Evolution for Binary Encoding 

 -  

5-4 
Materials Chemistry and  Physics เรื่อง Ce - doped nanoparticles 
of  TiO 2 :  Rutile - to - brookite  phase transition and  evolution of Ce  local -
 structure studied with  XRD and XANES   

 -  

5-5 วารสาร Advance Materials Research เรื่อง Effect of Heat treatment on  the  -  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-5.pdf
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phase transformation of  hard clam shell  

5-6 

วารสาร Advance Materials Research เรื่อง Effect of Oxygen 
Partial  Pressure on the  Morphological Properties and  the Photocatalytic 
Activities  of Titania Thin Films on  Unheated Substrates by  Sputtering 
Deposition  Method   

 -  

5-7 
วารสาร Advance Materials Research เรื่อง Effects of Ni 2 +  ions on 
Soda  Lime silicate glasses  

 -  

5-8 
วารสาร Advance Materials Research เรื่อง Growth of Anatase 
TiO 2  Thin  Film for Photokilling of  Bacteria by DC Reactive  Magnetron 
Sputtering  Technique  

 -  

5-9 
วารสาร Advance Materials Research เรื่อง Preparation 
and  Characterization the cheap  mineral  ( Calcium carbonate ):  The 
Preliminary survey in the  natural material  

 -  

5-10 
วารสาร Advance Materials Research เรื่อง The Crystalline monitoring 
of  Oxide Compound  :  The case  Study of Influence from  heat treatment  

 -  

5-11 
วารสาร Journal of Convergence Information Technology เรื่อง Analysis of 
Arithmetic Coding Differential Evolution 

 -  

5-12 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การประเมินศักยภาพพลังงานลมจากข้อมูลสถานี
ตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 

 -  

5-13 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Ability of eleven Thailand herbs to 
prevent silkworm fungal infections ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 61st 
International Congressand Annual Meeting of the Society for Medicinal 
Plant and Natural Product Research (GA) 

 -  

5-14 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Antibacterial Effects of Oxide Compound: 
The Case Study of Agrilcultural Waste Material ณ การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ 5 th International Science, Social Science, Engineering and 
Energy Conference 2013 

 -  

5-15 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cellulose Based Polymer from Plastic 
from Banana Stalk andWater Hyacinth Waste by Acetobacter Xylinum ณ 
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ The second EnvironmentAsia International 
Conference on" Human Vulnerability andGlobal Environmental Change" 

 -  

5-16 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Chemical Compositions of Rainwater 
Nearby Industrial Site in Eastern Thailand from October 2009 to 
September 2010 ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ The second 
EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and 

 -  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-9.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158420140715154857.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158520140715155016.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159520140715155440.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159420140715155420.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-14.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00160020140715161849.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__5-16.pdf
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Global Environmental Change" 

5-17 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Chitosan Based Film :Structural and 
Mechanical Properties ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 5 th International 
Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 

 -  

5-18 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Clean Technology and Carbon Label in 
SMEs Case Study: Peanut Candy from Leam Chabang Housewife 
Community ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ The second Environment Asia 
International Conference on "Human Vulnerability and Global 
Environmental Change 

 -  

5-19 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Comparing Thermal Transformation of 
Crystalline in Calcium carbonate Structural ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
The 2nd Annual PSU PHUKET International Conference 2013 

 -  

5-20 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effect of Heat Treatment on Phase 
formation Behavior of Agricultural material ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy 
Conference 2013 

 -  

5-21 
5.21 ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effect of Ni2+ ions on soda lime 
silicate glasses ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ the 2013 International 
Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013)  

 -  

5-22 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Growth of Anatase TiO2 Thin Film for 
Photokilling of Bacteria by DC Reactive magentron Sputtering Technique 
ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ the 2013 International Conference on 
Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013) 

 -  

5-23 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Isolation and screening of Actinomycetes 
from mangrove soils in Thailand from antibacterial activity ณ การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ International Chemical Ecology Conference 2013 

 -  

5-24 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Physical and Thermal Properties of 
Chitosan ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 5 th International Science, Social 
Science, Engineering and Energy Conference 2013 

 -  

5-25 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Preparation and Characterization the 
cheap mineral (calcium carbonate):the Preliminary survey in the natural 
material ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ the 2013 International Conference 
on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013) 

 -  

5-26 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Studying Methylcellulose-base Edible 
Films Properties by XRD EDXRF and FTIR ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 5 
th International Science, Social Science, Engineering and Energy 

 -  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-17.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00160120140715162005.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159320140715155405.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-20.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159220140715155349.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159120140715155328.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-23.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__04_07_2557__5-24.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00159020140715155307.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158920140715155249.pdf
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Conference 2013 

5-27 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The crystalline monitoring of oxide 
compound:the case study of influence from heat treatment ณ การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ the 2013 International Conference on Applied 
Physics and Material Applications (ICAPMA2013) 

 -  

5-28 

ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The effect of heat treatment on the 
phase transformation of hard clam shell ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
the 2013 International Conference on Applied Physics and Material 
Applications (ICAPMA2013) 

 -  

5-29 
ผลงานน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Thermal and Structural of Methyl 
Cellulose ณ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 5 th International Science, Social 
Science, Engineering and Energy Conference 2013 

 -  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ ร้อยละ 28.4 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

-  ร้อยละ 22.22 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- ร้อยละ 22.22 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158820140715155215.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158720140715155140.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5__15_07_2557__doc00158620140715155115.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย ร้อยละ 0 
    
รอบระยะเวลา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 0  1  20  

 2 งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 0  9  0  

 3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 0  10  20  

 4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 50.5  56.5  58.5  

 5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0  17.7  34.19  

 6 คะแนนที่ได้ 0  4.43  5  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมา
ย 

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6   งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อย
ละ  0  

ร้อยละ 
  36.04  

ร้อย
ละ  0  

0   
คะแนน  

5   
คะแนน  

5  คะแ
นน  

ร้อย
ละ  0  

 ร้อยละ   

 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
1. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 10 ชิ้น 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- ร้อยละ 36.04 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

-  ร้อยละ 34.19 5 คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- ร้อยละ 17.09 4.27 คะแนน ไม่บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย ร้อยละ 0 
    
รอบระยะเวลา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า
น้ าหนั
ก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ าน
วน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25 0 -  0 -  0 -  

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.5 1 0.5  0 -  0 -  

3 
ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 0 -  1 0.75  4 3  

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ 1 1 1  0 -  0 -  
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พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 0 2 0  1 0  4 0  

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลา
ศึกษาต่อ) 

0 50.5 0  56.5 0  58.5 0  

7 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 2.97 0  1.33 0  5.13 0  

8 คะแนนท่ีได ้ 0 1.49 0  0.67 0  2.57 0  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  

ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา
ย 

  

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7   ผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อย
ละ   
 2.97  

ร้อยละ    
1.35  

ร้อย
ละ    
5.13  

1.49  
คะแนน  

0.68   
คะแนน  

2.57   
คะแนน  

ร้อย
ละ   0  

 ร้อยละ    

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
7-1 หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics)  -  
7-2 หนังสือแคลคูลัส 1 (Calculus 1) -  -  
7-3 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทเบิลเทนนิส (01175114)  -  
7-4 เอกสารประกอบการสอนวิชาตะกร้อ (01175126)  -  

 

 

 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7__04_07_2557__7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7__04_07_2557__7-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/7__04_07_2557__7-4.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 8  
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย ร้อยละ 0 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 1  2  5  

 2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 0  0  0  

 3 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการสอน
และการวิจัย 

2  2  1  

 4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 8  7  8  

 5 
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

37.5  57.14  75  

 6 คะแนนท่ีได ้ 5  5  5  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่ม

สาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ ์

เป้าหมาย 
ประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8   ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ร้อย
ละ  37.5  

ร้อย
ละ  42.86  

ร้อย
ละ  75  

5 คะแนน  5  คะแนน  
5  คะแน

น  
ร้อย

ละ  0  
 ร้อยละ   
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 

8-1 
รายงานโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

 -  

8-2 ประมวลผลการสอนรายวิชา 04837111 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  -  
8-3 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน  -  
8-4 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01403115 เคมีทั่วไป II  -  
8-5 โครงการอบรมการเพาะเห็ด ครั้งที่ 1  -  
8-6 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01419213 จุลชีววิทยาทั่วไป  -  
8-7 โครงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน (Computer Can Do)  -  

8-8 
ประมวลผลการสอนรายวิชา 01418113 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 -  

8-9 โครงการคอมพิวเตอร์ออนทัวร์ คร้ังที่ 6  -  
8-10 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ  -  

8-11 
โครงการ “การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศ
ไทย (พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)”  

 -  

8-12 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01425324 มลพิษทางอากาศและเสียง  -  
8-13 ประมวลผลการสอนรายวิชา 01425321 สารมลพิษในดิน  -  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- ร้อยละ  42.86 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

-  ร้อยละ 75 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- ร้อยละ 75 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-8.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-9.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-10.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-11.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-12.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/8__06_07_2557__8-13.pdf
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

 
เป้าหมาย กระบวนการ 
รอบระยะเวลา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

  

      ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน   

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

            โครงการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาที่ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีการศึกษา 2556 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 

             1) โครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 6 
(9-1-1) 

             2) โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากร
ทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง ครั้งท่ี 3 
(9-1-2) 

             3) โครงการ

9-1-1  รายงานโครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 6 
9-1-2  รายงานโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรทั่วไป
ในชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 
9-1-3  รายงานโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ครั้งที่ 
4 “ไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย ปลูกง่าย 
ขายคล่อง 
9-1-4  รายงานโครงการค่ายท่อง
โลกสิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้งที่ 
12 
9-1-5  รายงานโครงการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do) 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-5.pdf
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ครั้งที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ 
ปลอดภัย ปลูกง่าย ขายคล่อง” 
(9-1-3) 

             4) โครงการค่ายท่อง
โลกสิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้ง
ที่ 12 (9-1-4) 

             5) โครงการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do) (9-1-5) 

             6) โครงการอบรม
เพาะเห็ด ครั้งที่ 1 (9-1-6) 

             7) โครงการอบรม
การท าผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่ใช้ในครัวเรือน (9-1-7) 

             โดยทุกโครงการของ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาได้
ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยแสดงไว้ในแบบ
เสนอโครงการ ก่อนน าโครงการ
เสนออนุมัติค่าใช้จ่ายต่อคณะฯ 
เพ่ือด าเนินการโครงการตาม
รูปแบบวงจรคุณภาพท่ีได้
น าเสนอ เมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นมีการสรุปผลของ
โครงการ วิเคราะห์แบบประเมิน
โครงการ และน าเสนอข้อสรุป
และผลการประเมินที่ได้จาก
โครงการไปปรับปรุงและพัฒนา
เป็นแผนในการจัดกิจกรรม
วิชาการและบริการวิชาการ
ต่อไป 

9-1-6  รายงานโครงการอบรมเพาะ
เห็ด ครั้งที่ 1 
9-1-7  รายงานโครงการอบรมการ
ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ใน
ครัวเรือน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_06_07_2557_EV_9-1-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_1_16_07_2557_EV_9-1-7.pdf
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2 บรรลุเปูาหมายตามแผน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

               คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา มีโครงการบริการ
วิชาการ จ านวน 8 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 7 
โครงการ  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเนื่องจากเป็น
โครงการต่อเนื่องจ านวน 1 
โครงการ คือโครงการพัฒนา
วิชาการ เรื่องการติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การตก
สะสมของกรดในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยทุก
โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วบรรลุเปูาหมายตาม
แผนงานบริการวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2556 (9-2-
1) และทุกโครงการด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 
และบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการทุกตัวบ่งชี้  

9-2-1  สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2556 

 
 

3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น า
หรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้
และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

             คณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชาได้มีการด าเนินการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
กิจกรรมในลักษณะเดิม โดย
พิจารณาข้อมูลจากแบบ
ประเมินของโครงการ เช่น 

             1. โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 ซึ่งจัด
ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (9-3-1) 

             2. โครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ครั้งที่ 4 จัดโครงการต่อเนื่อง

9-3-1  รายงานสรุปโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และชุมชนใกล้เคียง ครั้งท่ี 3 
9-3-2  รายงานสรุปโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ครั้งที่ 
4 “ไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย ปลูกง่าย 
ขายคล่อง” 
9-3-3  รายงานสรุปโครงการค่าย
ท่องโลกสิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้ง
ที่ 12 
9-3-4  รายงานสรุปโครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 6 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_2_16_07_2557_EV_9-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_3_06_07_2557_EV_9-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_3_06_07_2557_EV_9-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_3_06_07_2557_EV_9-3-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_3_06_07_2557_EV_9-3-4.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 181 
 

เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ 
“ไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัย ปลูก
ง่าย ขายคล่อง” (9-3-2) 

             3. โครงการค่ายท่อง
โลกสิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้ง
ที่ 12 จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 
(9-3-3) 

             4. โครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 6 
จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 (9-3-4) 

             โดยทุกโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
และผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 

            คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา มีนายสุวรรณทอง ค าภูมี 
ประธานชุมชนบ้านชากยายจีน
และประธานกรรมการชุมชน 
23 ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา (9-4-1) 
เพ่ือเป็นตัวแทนของชุมชนใน
การให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์แก่
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
โดยการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็น
ประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือก าหนดทิศทาง
และการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ทั้งนี้ทางคณะฯ 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากชุมชนเสมอมา โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากชุมชนบริเวณรอบ

9-4-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
9-4-2  แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
9-4-3  โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 
9-4-4  โครงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ครั้งที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ 
ปลอดภัย ปลูกง่าย ขายคล่อง” 
9-4-5  โครงการค่ายท่องโลก
สิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้งที่ 12 
9-4-6  โครงการคอมพิวเตอร์ออน
ทัวร์ ครั้งที่ 6 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_06_07_2557_EV_9-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_15_07_2557_EV_9-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_06_07_2557_EV_9-4-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_06_07_2557_EV_9-4-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_16_07_2557_EV_9-4-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_4_06_07_2557_EV_9-4-6.pdf
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มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไป (9-4-2) ทั้งนี้ทาง
คณะฯ ยังมีโครงการที่จัด
ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร เช่น 

             1) โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 (9-4-3) 

             2) โครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ครั้งที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ 
ปลอดภัย ปลูกง่าย ขายคล่อง” 
(9-4-4) 

             3) โครงการค่ายท่อง
โลกสิ่งแวดล้อมกับชาว KU ครั้ง
ที่ 12 (9-4-5) 

             4) โครงการ
คอมพิวเตอร์ออนทัวร์ ครั้งที่ 
6  (9-4-6) 

 
 

5 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 

             โครงการบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา ทั้งหมด 7 โครงการซึ่ง
เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
โดยเฉพาะชุมชนบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย เช่น 

                                      

9-5-1  โครงการ “การติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสม
ของกรดในประเทศไทย (พ้ืนที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง)”  
9-5-2  รายงานโครงการอบรมการ
ท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้ใน
ครัวเรือน 
9-5-3  รายงานโครงการดูแลรักษา
และซ่อมคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_5_06_07_2557_EV_9-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_5_16_07_2557_EV_9-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_5_06_07_2557_EV_9-5-3.pdf
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1) โครงการ “การติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การตก
สะสมของกรดในประเทศไทย 

(พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง)” เพ่ือน าข้อมูลและการ
รายงานผลที่ได้ไปประกอบการ
ตัดสินใจในการปูองกันหรือลด
ผลกระทบของการตกสะสมของ
กรดที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไป       
(9-5-1) 

2) โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ใช้
ในครัวเรือน ผู้เข้าอบรมสามารถ
น าเอาความรู้มาท าผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดที่สามารถใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายหรือเป็นช่องทางใน
การเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว
หรือเป็นสินค้า OTOP ของ
ชุมชนต่อไป (9-5-2) 

3) โครงการดูแลรักษาและซ่อม
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
(Computer Can Do) จะช่วย
ให้นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุ
กูลสมารถพ่ึงพาตนเองได้โดย
รู้จักดูแล รักษา หรือซ่อมบ ารุง
อาการเบื้องต้นของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้กลับมาใช้งานได้ 
(9-5-3) 

4) โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 จะช่วย

(Computer Can Do) 
9-5-4  รายงานโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ชุมชนใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/9_5_06_07_2557_EV_9-5-4.pdf
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ให้คนในชุมชนประเมิน
สมรรถภาพเบื้องต้นและเป็น
การกระตุ้นให้เห็นถึง
ความส าคัญของการออกก าลัง
กายและการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง (9-5-4) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย 4 ข้อ 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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   ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน   

กก. ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ(PDCA) 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการ
ด าเนินงานตามแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-1) พร้อม
ทั้งมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ สอดคล้องกับวงจร
คุณภาพ (10-1-2) โดยมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศ ปี
การศึกษา 2556 

2. โครงการบุญร้อยใจ ปี
การศึกษา 2556 

3. โครงการอาจารย์พบนิสิต 
2556 (สิ่งแวดล้อม) 

4. โครงการพิธีซ้อมพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี 2556 

5. โครงการเฉลิมพระเกียรติมหา
ราชินี 12 สิงหา 

6. โครงการคุณธรรม จริยธรรม
กับการท างาน ท าสิ่งที่มี
ประสิทธิผล อย่างคนมี
ประสิทธิภาพ 

7. โครงการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงในรั้วมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3 

8. โครงการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

9. โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ สานใจบุคลากร 

10-1-1  แผนการ
ด าเนินงานโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
รอบปีการศึกษา 2556 
10-1-2  ผลการด าเนินงาน
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชารอบ
ปีการศึกษา 2556 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/10_1_17_07_2557_EV_10-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/10_1_17_07_2557_EV_10-1-2.pdf
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10. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

11. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี
ที่ 4 (ภาคปกติ) 

12. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี
ที่ 4 (ภาคพิเศษ) 

13. โครงการอาสาท าความดีเพ่ือ
ชุมชน 

14. วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ  71 ปี พิธีวางพวง
มาลาคารวะอนุสาวรีย์สาม
บูรพาจารย์ 

15. พิธีท าบุญเลี้ยงพระ สรงน้ า
พระ รดน้ าด าหัว เนื่องในวัน
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2557 (ร่วมกับส านักงานวิทยา
เขตศรีราชา) 

  2 บรรลุเปูาหมายตามแผน
ประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการ
ด าเนินด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 
93.33 โดยคิดจาก โครงการทั้งหมด 15 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีจ านวน 1 
โครงการที่เข้าร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา 
(ไม่ทราบผลการประเมิน) จึงเหลือ
โครงการที่น ามาคิดจ านวน 14 
โครงการ/กิจกรรม (10-2-1) 

10-2-1  ผลการด าเนินงาน
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชารอบ
ปีการศึกษา 2556 

  3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
ย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการ
ภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
(10-3-1) 

10-3-1  แฟูมหลักฐานการ
ด าเนินงานองค์ประกอบที่ 
6 

  4 เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้จัด
โครงการที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน โดยคณะฯได้คณะฯ ได้
จัดโครงการอาสาท าความดีเพ่ือชุมชน 
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้น าผลิตผลอันเกิด

10-4-1  เล่มโครงการอาสา
ท าความดีเพ่ือชุมชน 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/10_2_21_07_2557_EV_10-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/10_4_17_07_2557_EV_10-4-1.pdf
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จากโครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดเพ่ือใช้ในครัวเรือนมาจัด
กิจกรรมท าความสะอาดวัดและ
โรงเรียนเพ่ือเป็นการบริการด้านการ
อนุรักษ์และท านุบ ารุงบวรพุทธศาสนา
ให้อยู่สืบไป (10-4-1)  

  5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

                 

 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย 5 ข้อ 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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      ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้  
เกณฑ์มาตรฐาน   

กก ตน ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

บุคลากรในคณะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในจัดการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
วัฒนธรรมและศิลปะและวัฒนธรรม โดย
คณะได้ด าเนินการตกแต่งห้องประชุมของ
คณะ ด้วยภาพงานประเพณีท้องถิ่น ของ
จังหวัดชลบุรี จ านวน 9 ภาพ ในห้อง
ประชุม (11-1-1) ซึ่งเป็นห้องท่ีบุคลากรใน
คณะทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ห้องดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังมีโครงการบุญร้อยใจ เป็น
โครงการที่จัดให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร 
ในคณะได้ร่วมท าบุญตักบาตรร่วมกัน โดย
จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี (11-
1-2) 

11-1-1  ภาพถ่ายห้อง
ประชุม 2 
11-1-2  รายงานผล
โครงการบุญร้อยใจ 

  2 สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการ
จัดอาคารสถานที่ตามหลัก 5ส และได้มีการ
ตกแต่งภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามสะอาดตา และ
มีสุนทรียภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย (11-
2-1) พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในหลาย
จุดของอาคารส านักงานและอาคารเรียน 
เพ่ือความปลอดภัย (11-2-2) 

11-2-1  มุมผ่อนคลาย 
11-2-2  กล้องวงจรปิด 
จ านวน 5 ตัว 

  3 ปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
บริเวณ (11-3-1) 

11-3-1  ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ 

  4 การจัดให้มีพ้ืนที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ คณะฯใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรม
ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งใช้พื้นที่อาคาร
ศรีธรรมเกษตรในการจัดโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์และกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (11-4-1) อาทิ 
โครงการบุญร้อยใจ ประจ าปีการศึกษา 

11-4-1  อาคารศรีธรรม
เกษตรและชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_1_04_07_2557_EV_11-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_1_04_07_2557_EV_11-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_2_21_07_2557_EV_11-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_2_04_07_2557_EV_11-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_3_04_07_2557_EV_11-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_4_04_07_2557_EV_11-4-1.pdf
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2556 และห้อง 2208 ชั้น 2 อาคาร 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ 5 
ส. ส านักงานเลขนุการ และโครงการวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะฯ และกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 

  5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาท่ี
เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5(ใช้ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) 

        คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ซึ่งท า
การส ารวจความพึงพอใจโดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลคะแนน
เฉลี่ย 3.92 (จากคะแนนเต็ม 5) (11-5-
1)  นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการส ารวจ
ความพึงพอใจการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
อาคาร ส านักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา ชั้น 2 อาคาร 2 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.21 
(จากคะแนนเต็ม 5) (11-5-2) และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจสิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ ความ
สวยงามห้องพัก ห้องส านักงาน จุดนั่ง
พักผ่อน ทางเดิน ชั้น 2 อาคาร 2 
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มีผลคะแนน
เฉลี่ย 4.10 (จากคะแนนเต็ม 5) (11-5-
3)  รวมถึงคณะฯ ท าการส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและ
ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป (11-5-4) 

11-5-1  ข้อมูลระดับ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(กองแผนงาน) 
11-5-2  สรุปแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
การจัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
อาคาร ส านักงาน คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
11-5-3  สรุปแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัย สะอาดถูก
สุขลักษณะ ความ
สวยงาม ห้องพัก ห้อง
ส านักงาน จุดนั่งพักผ่อน 
ทางเดิน ชั้น 2 อาคาร 2 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ 
11-5-4  ผลการ
ด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_5_04_07_2557_EV_11-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_5_14_07_2557_EV_��ػẺ�����Թ�����֧��㨡�èѴ�������Է�ȹ�.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_5_14_07_2557_EV_��ػẺ�����Թ�����֧�������Ǵ������ҹ������ʹ���.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/11_5_14_07_2557_EV_�š�ô��Թ�ҹ��ҹ�ӹغ��ا��Ż�����Ѳ�����.pdf
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

ตัวบ่งช้ีสมศ ที่  12 ไม่ประเมิน 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

ผลผลิต 

เป้าหมาย คะแนน 4.75 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 
คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) 

4.56 4.6  4.75  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมา
ย 

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

13   การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

4.56
คะแนน 

  

4.6 
คะแนน    

4.75 
คะแนน 

   

4.56  
คะแนน  

4.6   
คะแนน  

4.75  
 คะแนน  

4.75 
คะแนน 

   
 

คะแนน  
0 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 

13-1 

บันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0513.10102/6903 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบันและ
ผู้อ านวยการส านัก) 

 -  

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 4.6 คะแนน   4.6 คะแนน   บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 4.75 คะแนน 4.75 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 4.75 คะแนน 4.75 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/13__30_06_2557__��� 13.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
เป้าหมาย สัดส่วน 2 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลกองกลางเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

จ านว
น 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านว
น 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านว
น 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

0 3 0  1 0  0 
 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. 

1 0 -  0 -  0 -  

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง รศ. 

3 0 -  0 -  0 -  

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ศ. 

6 0 -  0 -  0 -  

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2 40 80  45 90  46 92  

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. 

3 0 -  0 -  0 -  

7 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง รศ. 

5 0 -  0 -  0 -  

8 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ศ. 

8 0 -  0 -  0 -  

9 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5 6.5 32.5  7 35  8.5 42.5  

10 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 1 6  2 12  2 12  

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 0 -  1 8  1 8  

12 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 0 -  0.5 5  1 10  

13 ผลรวม 
 

50.5 
 

56.5 
 

58.5 
 

14 การพัฒนาคณาจารย ์
 

2.35 
 

2.65 
 

2.81 
 

15 คะแนนท่ีได ้
 

1.96 
 

2.21 
 

2.34 
  

เกณฑ์การประเมิน 
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คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 

เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  

ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา
ย 

  

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

14   การพัฒนา
คณาจารย์ 

สัดส่วน  
 2.35  

สัดส่วน  
 2.67  

สัดส่วน  
 2.81  

2.22  คะ
แนน  

2.21  ค
ะแนน  

2.34  ค
ะแนน  

สัดส่วน 
  2  

 

สัดส่วน  
 2  

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
1 ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ - - 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- สัดส่วน   2.67 2.22 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 2.81 2.34 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 2.81  2.34 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

- 

เป้าหมาย - 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

 1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.19 4.51 4.58 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 5 

    
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภา

มหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตามเกณฑ์ 

เป้าหมา
ย 

ประเมิน 
เป้าหมา

ย 

เป้าหมา
ย 2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

15 ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

4.19
คะแนน 

   

4.48
คะแนน    

คะแนน 
4.56    

4.19
คะแนน 

4.48
คะแนน   

  คะแน
น  

คะแนน 
   

 คะแนน   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา2556 - -  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 4.48 คะแนน 4.48 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

- 4.58 คะแนน 4.58 คะแนน บรรลุเปูาหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย  ผลด าเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- 4.54 คะแนน 4.54 คะแนน 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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บทท่ี 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้คณะฯ ประเมินเพียง 36 ตัวบ่งชี้ โดยยกเว้น
ตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 3 ,4,12,16.1,16.2,17,18.1และ18.2 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. 1 ตัวบ่งชี้  
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 1 3 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 4.50 4.60 4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 3.19 4.09 การด าเนินงานระดับดี 
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องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.88 4.98 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.89 4.43 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

  
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.75  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี 

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
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4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.64 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 4.88 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 5.00 4.89 4.89 4.91 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 3.19 3.91 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.89 4.43 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และ
ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงาน
ระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.74 4.86 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.96 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 5.00 3.50 4.25 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.89 4.43 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

3. ด้านการเงิน พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.43 ผล

ประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
ด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

- - -     

 (1)ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านวิชาการ 5.00 4.33 4.44 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 5.00 4.88 4.98 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

5.00 4.80 4.66 4.82 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- - -     

 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.64 4.77 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านการวิจัย 5.00 5.00 3.19 4.09 การด าเนินงานระดับดี 

 (3)ด้านการให้บริการ - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

ทางวิชาการแก่สังคม 
 (4)ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 5.00 4.40 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

5.00 4.89 4.43 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
  -   ด้านกายภาพ  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

- ด้านวิชาการ  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.14 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้  

- ด้านการเงิน  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

- ด้านการบริหารจัดการ  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย.  
- ด้านการผลิตบัณฑิต  

   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
- ด้านการวิจัย  

   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
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- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ  
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง  
 -  
 แนวทางเสริมจุดแข็ง  

-  

จุดที่ควรพัฒนา 
-   
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 -  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ มีโครงการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตต ารา และ โครงการสนับสนุนผลิตผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. )

อย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 ข้อเสนอแนะ  
1. จัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
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 -  
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตพึงประสงค์ 

2. คณะฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต
และเป็นการลดช่องว่างในการติดต่อกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิต 

3. คณะฯ มีการจัดอบรมประกันคุณภาพให้แก่นิสิตเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคณะฯ 

4. คณะฯ ได้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ให้กับศิษย์เก่า 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. คณะฯ มีการด าเนินการจัดตั้งชมรมนิสิตเก่า และได้มีการประเมินระบบรูปธรรม แตะจ านวนนิสิต
เก่าที่มาใช้งานในระบบยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับจ านวนบัณฑิตที่จบไป 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะฯ ควรจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อรวบรวมนิสิตเก่า เช่น งานคืนสู่เหย้า เป็นต้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี  
 -  
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ มีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ มีการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยโดยให้รางวัลผลงานตีพิมพ์งานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรที่

มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณะฯ มีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมน าเสนอหรือเข้ารับฟังการ

น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. อาจารย์และบุคลากรคณะฯ มีการเสนอขอทุนวิจัยภายนอกจ านวนน้อย 

  ข้อเสนอแนะ  
1. คณะฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
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 แนวปฏิบัติที่ดี  
 - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดโครงการบริการวิชาการของคณะฯ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและ

ประชาสัมพันธ์คณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
2. จัดโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. สนับสนุนและจัดโครงการบริการวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพิ่มมาก

ขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ  
 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 -  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง/ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนิสิตและ
เผยแพร่สู่ชุมชน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -  
  ข้อเสนอแนะ  
 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 - 
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง  

1. มีการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการท างานทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -  
  ข้อเสนอแนะ  
 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 -  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง  

1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสามารถสนุบสนุน
การบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -  
  ข้อเสนอแนะ  
 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 - 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง  

1. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดท าการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับคณะฯ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 -  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 -  
  ข้อเสนอแนะ  
 - 
 แนวปฏิบัติที่ดี  
 - 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับสาขาวิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 
8 

องค์ 9 รวม ระดับ
คุณภา
พ 

ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

5.00 
 

3.99 
 

4.424 
 

3.00 
 

5.00 
 

 4.26 ดี 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3.00 2.58 4 3.07 2.50 4.00    3.19 พอใช้ 

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3.00 2.70 4.50 2.52 5.00 3.00    3.45 พอใช้ 

สาขาวิชาพ้ืนฐาน
และพลศึกษา 

5.00 3.90 4.50 4.31 4.00 5.00    4.45 ดี 
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บทท่ี 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
 

 

 



 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฏาคม พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ รวมจ านวน 7 คน ศิษย์เก่าและผู้ใช้บริการจากบัณฑิต รวมจ านวน 6 คน และกลุ่มนิสิตปัจจุบันจ านวน 
9 คน 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ รวม 36 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง 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 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

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

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

2.46 2.46 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 3.57 3.93 5.00 2.14 2.62 3.80 3.80 3.57 3.74 3.80 3.80 3.57 3.74 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

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

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  2.71 2.71 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.19 4.19 - 3.95 3.95 4.24 4.24 4.19 4.21 4.24 4.24 3.95 4.09 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 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 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 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 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.95 5.00 5.00 4.75 4.95 

องค์ประกอบท่ี 8 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 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.48 4.48 - 4.44 4.44 5.00 5.00 4.48 4.74 4.00 4.00 4.44 4.22 

เฉลี่ยภาพรวม 2.52 2.52 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 5.00 4.29 4.35 5.00 4.23 4.29 4.50 4.48 4.29 4.43 4.46 4.44 4.23 4.38 

ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินการใน
ภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานที่เป็นก าลังส าคัญในการให้บริการการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และพลศึกษาแก่ทุกคณะวิชาในวิทยาเขตศรีราชา และได้รักษามาตรฐานการเรียนการ
สอนวิชาพ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภาระกิจส าคัญที่จะต้องรักษามาตรฐานที่ดีไว้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
สถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโอกาสและข้อได้เปรียบในด้านการการให้บริการ
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการซึ่งมีจ านวนมากในอ าเภอศรีราชาและพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่งานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและรายได้จากงานบริการทางวิชาการยังมีจ านวนไม่มากนัก ดังนั้นคณะฯควรมีการปรับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ในการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและสร้างรายได้
ให้กับคณะฯ 

 
2. คณะมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็งในการสนับสนุนคณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

และสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ มีคณาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึง 16 คน ซึ่งจะท าให้
จ านวนผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใกล้เคียงกับมาตรฐานของสถาบันการศึกษากลุ่ม ง ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 60 
ของคณาจารย์ทั้งหมด แตก่ารด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ยังมีอัตรา
การเพ่ิมต่ า และยังห่างจากเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก จึงเป็นสิ่งที่คณะฯต้องกระตุ้นและให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
3. ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ในระดับชาติ ระดับนานาชาติยังด าเนินการได้ไม่บรรลุ เป้าหาย แต่หากมี

การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว และมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมามากขึ้นการวิจัย
และตีพิมพ์น่าจะมีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นคณะฯควรเตรียมการด้านห้องวิจัย เครื่องมือส าหรับการวิจัยรองรับบุคลากรที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษากลับมา การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวจ าเป็นต้องมีการทบทวนเพ่ือรองรับได้
ทันเวลา 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
-ไม่มี- 
 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
-ไม่มี- 
 
ข้อสังเกต 
-ไม่มี- 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้น
พัฒนากระบวนการท างาน และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพสูงสุด เพ่ือ
ก่อให้เกิดกระบวนการด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต มีผลงานเป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 8 โครงการ/ กิจกรรม มีการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 8 โครงการ/ กิจกรรมแต่ยัง
ไม่ส่งผลให้มีการพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 25-
26 มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะคณะวิทยาศาสตร์                  
ศรีราชาประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.37 อยู่ในเกณฑด์ี 

 
แนวทางวิธีการประเมินคณุภาพภายใน 
  วัตถุประสงค์ 

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 
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  ก าหนดการประเมินฯ 
  วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 

เวลา ๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความ
พร้อม ณ ห้องประชุม 3 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

เวลา ๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์                
ศรีราชา ณ ห้องประชุม 3 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ ชี้แจง

วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา ๒๕๕6 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
๑. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
๒. สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

และดัชนีประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมิน
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

๓. ประสิทธิผลของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่
ผ่านมา 

๔. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
๕. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดาเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
 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 3 
 กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มอาจารย์ ของแต่ละสาขาวิชา จานวน ๓ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จานวน ๓ คน  
 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จานวน 6 คน  
 กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ จานวน ๒ คน 
  
 วันที ่๒3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7  
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 3 
 เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 3  
 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ให้ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบ ณ หอ้งประชุม 3 
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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 
พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
  

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   
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพ
ระดับด ีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งช้ี) ยกเว้น ตัวบ่งช้ีที่ 3.3,  3, 4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  4.42 4.37   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทกุตัวบ่งช้ี (36 ตัวบ่งช้ี) ยกเว้น ตวับ่งช้ีที ่3, 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2   4.43 4.38   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. (23 ตัวบ่งช้ี)           4.48 4.44   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งช้ี)         4.50 4.46   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งช้ี สมศ. (1-11 ตวับ่งช้ี) ยกเว้น ตัวบ่งช้ี 3 และ4       4.44 4.36   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งช้ี สมศ. (1-15 ตวับ่งช้ี) ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12 ,3 , 4       4.29 4.23   

องคป์ระกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ        5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลกัษณ ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลกัษณ ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่
ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องคป์ระกอบที ่2  การผลติบณัฑติ                3.74 3.74   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 0 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 0 12.5 21.37 12.5 21.37 1.78 1.78   

58.5 58.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

0 0 2.45 0.00 1.02 0.00   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 0 2 3.42 2.0 3.42 0.57 0.57   

58.5 58.5 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 
0 0 0.72 0.72 0.60 0.60 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 0 5 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ข้อ 0 6 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ข้อ 0 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 0 5 5 5 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

2.8 ระดับความส าเรจ็ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ข้อ 0 4 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 0 80 302 87.03 302 87.03 4.35 4.35   

347 347 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     401 401       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน     405 405       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     302 302       

  จ านวนบัณฑิตที่ศกึษาต่อ คน     20 20       

  จ านวนบัณฑิตที่มงีานท ากอ่นเข้าศกึษา คน     14 14       

  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน     2 2       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน     45 45       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท างาน คน     17 17       

  เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จ
การศกึษาที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     16,426.71 16,426.71       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

0 0 4.02 4.02 4.02 4.02   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน     0 0       

  การตีพมิพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรอืจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00   

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรอืจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 0 165 2.81 164.50 2.81 2.34 2.34   

59 58.50 

  อาจารย์วฒุิปริญญาตร ี คน 
  

0 0.00 0.0 0.00       

  อาจารย์วฒุิปริญญาโท คน 
  

46 92.00 46.0 92.00       

  อาจารย์วฒุิปริญญาเอก คน 
  

9 42.50 8.5 42.50       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 
  

0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 
  

0.0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 
  

2 12.00 2.0 12.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 
  

0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 
  

0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 
  

1 8.00 1.0 8.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 
  

0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 
  

0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 
  

1 10.00 1.0 10.00       

องคป์ระกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
       

5.00 5.00 
 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและ
บริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 

ข้อ 0 6 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนิสิต ข้อ 0 4 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

องคป์ระกอบที ่4  การวจิัย 
       

4.21 4.09 
 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 6 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก
งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 4 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 0 0 4,242,718.00 97,533.75 4,242,718 97,533.75 2.71 2.71   

44 43.5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 13.00 22.2 13.00 22.2 5.00 5.00   

59 58.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 
  

58.50 58.50       

  จ านวนนกัวิจัยทั้งหมด คน 
  

0.00 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   20 5.00 20 5.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิี่มีชือ่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

      8 8.00 8 8.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรอืจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 0 0 20 34.19 ๑๐  5.00 4.27   

59 59 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 
  

0 0       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 
  

10 10       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 
  

0 0       

  
การใช้ประโยชนท์างออ้มของานสร้างสรรค์ เรื่อง 

  
10 0 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ ร้อยละ 0 0 3.00 5.13 3.00 5.13 2.56 2.56   

59 58.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรอืหนังสอืที่มกีารประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒทิี่สถานศกึษา
ก าหนด 

เรื่อง     4 3.00 4 3.00       

  ต าราหรอืหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต ารา
หรือหนังสอืทีม่ีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวฒุิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

องคป์ระกอบที ่5  การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม              5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่
สังคม 

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการให้เกดิ
ประโยชน์ตอ่สังคม 

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณจ์าก
การให้บรกิารวชิาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวจิัย 

ร้อยละ 0 0 6.00 75.00 6.00 75.00 5.00 5.00   

8.00 8.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     5 5 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     0 0 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง     1 1 

    

  

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง     8 8 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

ข้อ 0 0 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชีน้ าและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมใน
ประเดน็ที ่1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่
ประเมนิ 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชีน้ าและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมใน
ประเดน็ที ่2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความ
กินดอียู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่
ประเมนิ 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน (รอบปกีารศกึษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสดัส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคป์ระกอบที ่6 การท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสรมิและสนับสนนุด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 0 0 4 4 4.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 0 0 5 5 5.00 5.00   

องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ 
      

4.95 4.95 
 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทกุระดับของคณะ 

ข้อ 0 6 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 0 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 0 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

คะแนน     ไม่ประเมนิ ไม่ประเมนิ 0.00 0.00 ไม่
ประเมนิ 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 0.00 0.00 4.75 4.75 4.75 4.75   

องคป์ระกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
     

5.00 5.00 
 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 0 7 7 7 5.00 5.00   

องคป์ระกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ             4.74 4.22   

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน 

ข้อ 0 8 9 8 5.00 4.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.48 4.44 4.48 4.44   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี - - ไม่มี - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
  

แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี - 

 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ได้คุณภาพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
ควรน าจุดแข็งท่ีคณะฯ มีไปประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน/โรงงานอุตสาหกรรม) เกิดการ
รับรู้ 2. คณะฯ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการให้

บริหารอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนรู้ 

3. สถานที่ตั้งของวิทยาเขตศรีราชา อยู่ในพ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรม 

น าจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นความร่วมมือกับ
ผู้ใช้งานบัณฑิต เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. กระบวนการในกกการจัดหาหรือพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพและผลผลิต 

เพ่ิมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นที่ต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ลงไปใน
พ้ืนที่ 

๒. ควรพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ 

  
แนวปฏิบัติที่ดี 

มีโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคผู้ใช้งานบัณฑิต 
 

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีการท าโครงการ กว่า 10 โครงการ ซึ่งเป็น
การใช้ทรัพยากร ความพยายามท่ีตอบโจทย์ ตัวบ่งชี้ เพียงตัวบ่งชี้เดียวที่มากเกินความจ าเป็น 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3                    
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
นิสิตได้รับการอบรมและมีความเข้าใจในการน าระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการท ากิจกรรมนิสิตเป็นอย่างดี 

- ไม่มี - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
  

แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี - 

 
ข้อสังเกต 

นิสิตยังขาดทักษะในการสรุป/การประเมินผลของการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการส ารวจ
ความพึงพอใจ และสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการแนะน าอย่างใกล้ชิดจะท าให้นิสิตสามารถด าเนินงาน
ได้ครบถ้วนตามวงจร PDCA อย่างสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี - - ไม่มี - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะฯ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ผลงานยังอยู่ในระดับพอใช้ในด้านของเงิน
วิจัย และผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

คณะฯ ควรมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากที่ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

  
แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี - 
 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการให้บริการทางสังคมหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ได้รับหนังสือรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็น
หลักฐานส าคัญในการแสดงถึงมาตรฐาน และศักยภาพ
ของคณาจารย์/นักวิจัย 

คณะฯ ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องในด้านงบประมาณ ความดีความชอบ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจ 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
  

แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี - 

 
ข้อสังเกต 

แผนงานเป็นปีงบประมาณ 2557 ไม่ตรงรอบการตรวจประเมิน (หน้า 132 เอกสาร 7.1.2-1) 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

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

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเป็น
รูปธรรมในทุกโครงการ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตระหนักในเรื่องการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
ภารกิจระดับชาติ  

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
  

แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี - 

 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การบริหารจัดการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ควรวางระบบการจัดระเบียบวาระการประชุมใน
เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพ่ือให้มีการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

2. ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรมี
วาระการติดตามผลการด าเนินงานทุกครั้ง 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพยังไม่ชัดเจน ท าให้ขาดข้อมูลในการติดตามผล
การด าเนินงาน 

ควรให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพ 

  
แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี - 
 

ข้อสังเกต 
1. เอกสารบางรายการไม่ตรงรอบปีการประเมินคุณภาพ 
2. รายงานการประชุมควรเป็นแบบเดียว/มาตรฐานเดียวกัน พบว่า แต่ละรายงานมีการบันทึกแบบไม่เหมือนกัน 

ควรใช้ตามรูปแบบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี - - ไม่มี - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
  

แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี - 

 
ข้อสังเกต 
- ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 2  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการของระบบการประกัน
คุณภาพให้กับนิสิต และนิสิตได้น าไปปฏิบัติจริงกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยนิสิต 

- ไม่มี - 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการติดตามการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่มาจากการตรวจประกัน
คุณภาพภายใน แต่ก็ยัง ไม่สามารถพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

เนื่องจากตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มีจ านวนมาก คณะฯ 
ควรจัดล าดับความส าคัญของตัวบ่งชี้ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาก่อนหลัง และมีตัวบ่งชี้วัดมาก ากับ เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ส่งผลให้มีการ
พัฒนาในทางที่ดีข้ึนครบทุกตัวบ่งชี้ 

  
แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี - 
 

ข้อสังเกต 
- ไม่มี - 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสั งคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพ
ระดับด ีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 ระดับ
คุณภาพ 

  
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.19 4.46 5.00 5.00 4.19 4.46 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.52 4.82 4.81 4.82 - 4.36 4.36 4.39 4.35 4.36 4.38 ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.75 4.75 4.86 4.86 4.75 4.84 ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

2.52 4.80 4.78 4.80 - 4.30 4.30 4.15 4.08 4.30 4.19 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.95 3.95 5.00 5.00 3.95 4.37 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 2.52 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.29 4.46 4.44 4.23 4.38 ดี 

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี  

 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และครอบคลุมครบทั้ง 5      
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.38 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีระบบกลไกการจัดการเรียนการ
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สอนและงานวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งนี้ ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก รวมทั้งสนับสนุนการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 ระดับ

คุณภาพ 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 5.00 4.59 4.67 4.88 4.86 4.59 4.78 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.55 4.55 4.80 4.80 4.55 4.73 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 2.71 5.00 5.00 5.00 - - - 3.85 3.85 - 3.85 ดี 

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

1.19 5.00 5.00 5.00 - 3.55 3.55 3.10 3.10 3.55 3.32 พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 2.52 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.29 4.46 4.44 4.23 4.38  

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี  

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับ              
ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีกระบวนการพัฒนาแผน พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ทั้งนี้คณะควรมีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 



-25- 
 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดสรร
เงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าผลิตงานวิจัย 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.32 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้ง
ด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะคณะคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 ระดับ
คุณภาพ 

ปัจจัย 
น าเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

2.46 4.80 4.80 4.80 - 3.84 3.84 4.26 4.26 3.84 4.18 ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 1.19 4.67 4.67 4.67 - 2.34 2.34 3.28 3.28 2.34 3.12 พอใช ้

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.83 4.83 - 4.59 4.59 4.83 4.83 4.59 4.77 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.71 4.89 4.88 4.89 5.00 3.56 3.68 4.70 4.67 3.56 4.13 ดี 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 4.19 4.46 4.80 4.75 4.19 4.62 ดีมาก 

   2) ด้านการวิจยั 2.71 5.00 5.00 5.00 - 3.95 3.95 4.24 4.24 3.95 4.09 ดี 

   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภาพรวม 2.52 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.29 4.46 4.44 4.23 4.38  

ระดับคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี  
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ 

4.18 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.12 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.77 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีการบริหารด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรได้
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะควรสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต                       
มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์              
ศรีราชา มีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี ด้าน
การวิจัย มีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ 
ในการท าวิจัย 
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ภาคผนวกที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1 จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 35 35 

2 จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 33 33 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 6 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - - 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลกัสูตรฉบับเดียวกัน - - 

10 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - - 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

13 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 

14 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - 

15 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ 

- - 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

29 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 6 6 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

36 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

6 6 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

43 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - - 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - - 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่
ละปี) 

6 6 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

71 - -(สกอ.) จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

6 6 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

78 (สกอ.) จ านวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพที่มคีวามร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

85 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,554 1,554 

86 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,554 1,554 

88 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - - 

90 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - - 
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91 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 

-92 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

93 - -(สกอ.) จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - - 

94 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 58.5 58.5 

95 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 43.5 43.5 

96 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 15 15 

97 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรอื
เทียบเท่า 

- - 

98 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

- - 

99 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

46 46 

100 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

12.5 12.5 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปกีารศึกษาที่ผา่นมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

21.37 21.37 

102 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 54.5 54.5 

103 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

104 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 46 46 

105 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8.5 8.5 

106 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 2 

107 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 2 

110 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 

111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 

114 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 1 

115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 3.42 3.42 

119 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1667.53 1667.53 
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120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1667.53 1667.53 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

126 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 330 330 

127 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-
Fi กับสถาบัน 

5,942 5,942 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.52 4.52 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.52 4.52 

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

139 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 302 302 

140 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 401 401 

141 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

302 302 

142 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14 14 

143 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 14 14 
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144 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 14 14 

145 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 20 20 

146 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 2 2 

147 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 1 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

16,426.71 16,426.71 

149 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 61 61 

150 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

61 61 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

155 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.02 4.02 

162 (REPORT) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 61 61 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

164 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานพินธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ ์หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

- - 
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165 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจยัฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 

166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

- - 

167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- - 

168 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - - 

169 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

- - 

170 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

171 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

172 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- - 

173 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

174 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

175 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

176 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

- - 

177 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกั
นี้ จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอื่นๆ) 

- - 

178 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

179 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

180 - -(สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนกัอื่นๆ) 

- - 

181 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - - 

182 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

183 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

184 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- - 

185 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 
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186 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 

187 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.81 3.81 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชนต์่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.97 3.97 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.5 4.5 

191 จ านวนกิจกรรมนิสิตที่มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม   

 - จ านวนกจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 26 26 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทกุกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3010 3010 

 - จ านวนกจิกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 4 4 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 733 733 

 - จ านวนกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดล้อม 8 8 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 728 728 

 - จ านวนกจิกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 2 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 328 328 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  

192 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

43 43 

193 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั 62/43 62/43 

194 (สกอ.) จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 

195 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,244,518 2,244,518 

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,244,518 2,244,518 

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

199 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,998,200 1,998,200 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,998,200 1,998,200 

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

203 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) - - 

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

207 (สกอ.) จ านวนนักวิจยัประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

211 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

215 (สกอ.) จ านวนนักวิจยัประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

219 (สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกั
นี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

20 20 

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 20 

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

223 (สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

227 (สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

231 (สมศ.) จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฎในฐานขอ้มูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนกัอื่นๆ) 

8 8 

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

235 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า) 

- - 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

239 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจยัประจ า) 

- - 

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

243 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า) 

- - 

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

247 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยประจ า) 

- - 

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

251 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ า) 

- - 

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

255 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 20 ๑๐ 

256 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 

257 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ - - 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - - 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - - 

260 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4 4 
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261 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือต าราหรอืหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- - 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม  

262 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 8 8 

263 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 5 5 

264 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวจิัย - - 

265 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1 1 

องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

3.92 3.92 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.75 4.75 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) - - 

269 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 20 20 

270 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

8 8 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้ารว่มประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 13 13 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้ารว่มประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ - - 

271 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ - - 

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 19 19 

 -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพีต่างประเทศ - - 

272 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพระดับชาติ   

 - ด้านการวิจยั 2 2 

 - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

 - ด้านอื่นๆ - - 

273 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพระดับนานาชาติ   

 - ด้านการวิจยั 1 1 

 - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

 - ด้านอื่นๆ   
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 32,382,140.42 32,382,140.42 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี 257,565.81 257,565.81 

286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครภุัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน   

 - ปีงบประมาณ 10,417,350.69 10,417,350.69 

 - ปีการศึกษา   

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 20,414,688.54 20,414,688.54 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย ์(ปีงบประมาณ) 1,667,507.14 1,667,507.14 

290 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) - - 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ (ปีงบประมาณ) 21,964,789.73 21,964,789.73 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - - 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบนัที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.2 4.2 

275 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 27 27 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

3.76 3.76 

277 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

- - 

279 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

- - 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.1 4.1 

282 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ทั้งหมด 61 61 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.1 4.1 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร.(ขอให้คณะมนุษยศาสตร์ รายงานข้อมูลไว้บน เว็บไซต์ของประกันคุณภาพด้วย)  

293 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - - 

294 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - - 

295 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - - 
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296 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - - 

297 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - - 

298 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - - 

299 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - - 

300 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 

301 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - - 

302 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - - 

303 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - - 

304 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 

305 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 

306 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 

307 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - - 

308 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศที่
ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

309 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

310 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรทีก่ าหนด
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

311 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

312 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

313 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

314 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

315 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

316 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

317 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

318 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

319 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

320 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

321 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

322 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่
ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"  

323 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - - 

324 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 

- - 

325 (สกอ.) จ านวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด 

- - 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 นิสิตปัจจุบันปริญญาตรี จ านวน 9 คน 

- การท ากิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพ คณะมีการจัดอบรมให้แก่นิสิต โดยมีการใช้ตัวอย่างของรุ่นที่
ผ่านมาเป็นต้นแบบ 

- นิสิตเห็นว่าการเสนอแนะให้คณะมีการปรับปรุงงาน มีช่องทางโดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
- นิสิตอยากให้คณะจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีเพ่ิมข้ึน 
- นิสิตเห็นว่าคณะยังไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมพอเพียง 
- นิสิตสโมสรมีกิจกรรมทบทวนให้กับนิสิตปีที่ 1 โดยคณะฯสนับสนุนให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 150 บาท 
- นิสิตมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาแยกตามสาขา กิจกรรมทบทวนให้นิสิตปี 1 กิจกรรมรับน้อง  
- นิสิตคิดว่าสาขาสิ่งแวดล้อมมีนิสิตตกมาก คือ วิชาเคมี วิชาสถิติ ซึ่งนิสิตคิดว่าอาจารย์ผู้สอนควรให้

ค าแนะน าเป็นรายบุคคล แต่นิสิตบางคนเห็นว่าเป็นวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาแล้วในช่วงมัธยมศึกษาตอน
ปลายจึงไม่มีปัญหามากนัก 

- นิสิตเสนอแนะให้คณะจัดหาสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมให้มากขึ้น  
- นิสิตได้รับทุนจากคณะในเรื่องของทุนนิสิตช่วยงานอาจารย์ผู้สอน 
- นิสิตเห็นว่าหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอในบางรายวิชา 

 
กลุ่มที่ 2 ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน 
  - ผู้ใช้บัณฑิตมีการประกาศรับสมัครโดยประกาศหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งประกาศรับทางอินเตอร์เน็ต นิสิต

เข้าไปสมัครที่ท าการของบริษัท และติดต่อมาทางอาจารย์โดยตรงหรือทางคณะ อีกทั้งมีการรับนิสิต
ฝึกงาน 

  - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในพ้ืนความรู้ของนิสิต และมีจุดเด่นที่มีความคุ้นเคยในการใช้ชีวิต มีความขยัน
และมีความอดทนในการท างาน 

  - ศิษย์เก่าคิดว่าคณะมีการฝึกให้มีการเขียน Source Code โปรแกรมและการฝึกปฏิบัติการทางด้าน IT 
ระหว่างเรียนน้อย และขาดความต่อเนื่อง 

  - ผู้ใช้บัณฑิตมีความรู้สึกว่าบัณฑิตในปัจจุบันมีความอดทนน้อยกว่ารุ่นก่อน ๆ 
  - จุดอ่อนที่ศิษย์เก่าอยากเสนอแนะอยากให้มีการฝึกการใช้ภาษา เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งเสนอ

ให้มีระยะเวลาในการฝึกงานเพิ่มขึ้น 
  - จุดอ่อนที่ผู้ใช้บัณฑิตเสนอแนะคือเรื่องภาษาเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
  - จุดอ่อนที่ศิษย์เก่าเสนอคือนิสิตไม่ทราบว่าเรียนสาขาท่ีเรียนจบแล้วจะต้องไปท างานด้านไหน 
  - ศิษย์เก่าเสนอให้คณะมีวิชาเลือกด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาศิษย์เก่าต้องไปศึกษา

ต่อเรื่องความปลอดภัยด้วยตนเอง 
  - ผู้ใช้บัณฑิตเสนอให้ฝึกนิสิตเรื่องทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองให้มากขึ้น 
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กลุ่มที่ 3 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จ านวน 7 คน 
 การท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนโดยการประชุมของคณะ และมีการให้หน่วยงานย่อยในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอ 
 - มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการจัดท าแผนของคณะเป็นประจ า  
 - มีการจัด Morning Talk ในสาขา 
 บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการประเมินผู้บริหาร 
 - มีการประเมินทั้งในรูปแบบ Online และ Hard copy  
 - ได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารในประเด็นที่มีข้อเสนอแนะ ส่วนประเด็นที่ไม่สามารถด าเนินการมีการ

ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบ 
 - เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 การใช้งานระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 
 - บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น ท าให้รู้สึกว่ามีปัญหาการใช้งานน้อยลงเนื่องจากได้รับ

ค าแนะน าจากผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
 การขอต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ 
 - อาจารย์หลายท่านยังไม่สามารถด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างลาศึกษา 
 - คณะมีการสนับสนุนทุนหรือรางวัลพิเศษในการจัดท าเอกสาร/ต าราโดยมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ  
 - มีโครงการนักเขียนพี่เลี้ยง 
 ด้านสวัสดิการของคณะฯ 
 - บุคลากรสายสนับสนุนต้องการให้มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 - ต้องการสวัสดิการเรื่องท่ีพักอาศัยให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
 - บุคลากรสายสนับสนุนต้องการให้มีการให้ความรู้เรื่องการท าคู่มือปฏิบัติการเพ่ือการขอช านาญการ 
 - สนับสนุนทุนศึกษาต่อ  
 - อัตราการการส าเร็จการศึกษาของนิสิตมีเพียงร้อยละ 60 บุคลากรมีความรู้สึกว่านิสิตที่รับเข้ามาจบไม่

ตรงสาขาที่คณะรับเข้า ซึ่งคณะได้พยายามจัดให้มีการให้ความรู้แก่นิสิตที่รับเข้ามา อีกทั้งฝ่ายกิจการนิสิต
จะจัดโครงการทบทวนให้กับนิสิตเพ่ือทบทวนความรู้ และมีการทบทวนให้ความรู้โดยรุ่นพ่ี 

 - งบประมาณท่ีได้รับในการบริหารจัดการมีน้อย เมื่อเทียบกับการจัดการการเรียนการสอนที่มีค่าใช้จ่ายใน
การใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ 

 - คณะมีการหารายได้ในการพัฒนาวิชาการ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องเครื่องมือที่ใช้ค่อนข้างเก่า 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กล่าวต้อนรับ และน าเสนอ 
ผลการด าเนินงาน ปี2556 

ประธานกรรมการฯ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ เย่ียมชมอาคาร สถานที่ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์กลุ่มผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย กับคณะวิทยศาสตร์ ศรีราชา 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2556  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 256  
 

ภาคผนวก 
 สรุปจ านวนข้อมูลนิสิตทั้งหมด 

 จ านวนนิสิตทั้งหมด 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะและค าสั่งแต่งตั้ง 

 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค. 01 – สปค.02) 

 Common data set 

 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 (ป.1) ตามตัวบ่งชี้ภายในและภายนอก 
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ภาคผนวก 
 สรุปจ านวนข้อมูลนิสิตทั้งหมด 
 จ านวนนิสิตทั้งหมด 

 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม รวม

ทั้งห
มด 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง  แผน 
ก 

แผน 
ข 

   

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

60 68 109 69 6 312 - - - -  

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

88 58 90 90 2 328 - - - -  

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

73 59 115 80 17 344 - - - -  

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

26 - - - - 26 - - - -  

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  

16 - - - - 16 - - - -  

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเคมี 

74 - - - - 74 - - - -  

รวมทั้งหมด 337 185 314 239 25 1100 - - - -  
หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ปี ให้ระบุจ านวนปีเพิ่มด้วย 
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 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) 

จ านวน
อาจารย์
เทียบเท่า 
(FTET) 

FTES: FTET 
ภาคต้น 

ภาค
ปลาย 

FTES 
เฉลี่ย 

1.วิชาเรียนส่วนกลางคณะฯ 1,105.14 929.24 1,017.32 33 30.82 
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 148.12 124.35 136.24 9 15.13 
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 289.47 260.41 274.94 

16.5 
16.66 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 203.59 274.47 239.03 14.48 
5. สาขาวิชาฟิสิกส์* - - - - - 
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์* - - - - - 
7. สาขาวิชาเคมี* - - - - - 
ภาพรวมของคณะ 1,746.59 1,588.47 1,667.53 58.5 28.50 
 

หมายเหตุ * คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เปิดการเรียนการสอนในสาขาใหม่จ านวน 3 สาขาวิชา ในปี
การศึกษา 2556 แต่ทางกองแผนงานไม่ได้ท าข้อมูล FTESให้แก่คณะวิชา 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

66 6 - - - - - - 

หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

81 2 - - - - - - 

หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

83 17 - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

- - - - - - - - 
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หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง แผน ก  แผน ข 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์  

- - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเคมี 

- - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 230 - - - - - - - 
หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรที่เรียนเกิน 4 ปี ให้ระบุจ านวนปีเพิ่มด้วย 

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม รวม

ทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง แผน ก  แผน ข 
หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

46 - - - - - - - 

หลักสูตรปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

48 - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 94 - - - - - - - 

 สรุปจ านวนข้อมูลอาจารย์ประจ า (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- 8 - - - 1 - - - - - - - 8 1 9 

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- 15 1.5 - - - - - - - - - - 15 1.5 16.5 

สาขาวิชา
พ้ืนฐานและ
พลศึกษา 

- 23 7 - - 1 - - 1 - - 1 - 23 10 33 

รวม - 46 8.5 - - 2 - - 1 - - 1 - 46 12.5 58.5 
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หมายเหตุ: *จ านวนนับอาจารย์ทั้งหมด ก าหนดให้นับที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 
  ตั้งแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถ
น ามานับได ้

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ข้าราชการ - - - - - 

ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานงบประมาณ - 6 3 - 9 
พนักงานข้าราชการ - 1 - - 1 
พนักงานเงินรายได้ 2 7 1 - 10 

ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
แรงงาน - - - - - 
รวม 2 14 4 - 20 

หมายเหตุ: *จ านวนนับบุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 
  ตั้งแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถ
น ามานับได้ 

 สรุปผลงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ  
 จ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา
ของ
โครงการ  

ชื่อหัวหน้า
โครงการ
และผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการส ารวจพืช
อาหารลิงปุาในพ้ืนที่ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

พ.ศ.
2555-
2557 

อ.จรรยา 
เจตน์เจริญ 

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจาก
พระราชด าริ 

- 100,000 100,000 

2.การสังเคราะห์ฟิล์ม
พลาสติกจากสตาร์ช 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

3.การศึกษาประสิทธิภาพ
การก าจัดทองแดงในน้ า

พ.ศ.
2556-

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 

70,000 - 70,000 
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เสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ 2557 ศรีราชา 
4.การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติ
เชิงกลของฟิล์มไคโตซาน
จากเปลือกหอย 
 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

ทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรี
ราชา 

155,518 - 155,518 

5.ความสามารถของ
สารประกอบออกไซด์ ใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย: 
กรณีศึกษาเชื้ออีโคไล 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

6.การสังเคราะห์ฟิล์ม
พลาสติกจากเมทิล
เซลลูโลส 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.โสภณัฐ 
คงศรีประ
พันธุ์ 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

7.การสังเคราะห์ฟิล์ม
พลาสติกจากไคโตซาน 

พ.ศ.
2556-
2557 

อ.เกศริน 
จันทรสุนทร 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

8.การศึกษาประสิทธิภาพ
การก าจัดสังกะสี ในน้ า
เสียด้วยเปลือกหอยเชลล ์
 
 

พ.ศ.
2556-
2557 

อ.เกศริน 
จันทรสุนทร 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

9.การศึกษาวิธีสังเคราะห์
พลาสติกจากเซลลูโลสที่
สกัดจากวัชพืชใบแคบ
โดยการใช้รังสีไมโครเวฟ
เป็นตัวช่วยในการสกัด 

พ.ศ.
2556-
2557 

อ.วิศวัฒน์ 
สกุลศักดิ์
นิมิตร 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

10.การสังเคราะห์
พลาสติกชีวภาพจากน้ า
คั้นหยวกกล้วยและ
ผักตบชวาร่วมกับน้ าตาล
มะพร้าวโดยจุลินทรีย์ 
Acetobactor xylinum 

พ.ศ.
2555-
2556 

ผศ.ดร.
สุนทรี 
ขุนทอง 

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แห่งชาติ  
ส านักพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

- 200,000 200,000 
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11.การย่อยสลาย
พลาสติกชีวภาพโดย
อาศัยจุลินทรีย์ใน
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 

พ.ศ.
2556-
2557 

ผศ.ดร.
สุนทรี 
ขุนทอง 

ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 
ส านักพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

- 100,000 100,000 

12.การติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์การตกสะสม
ของกรดในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดระยอง 

พ.ศ.
2556-
2557 

ผศ.ดร.
สุนทรี 
ขุนทอง 

กรมควบคุม
มลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 650,000 650,000 

13.การศึกษาปริมาณ 
องค์ประกอบ ลักษณะ
สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของขยะมูลฝอย 
ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ วิทยาเขตศรีราชา 

พ.ศ.
2555-
2556 

อ.พรพรรณ 
พรรณภัทรา
พงษ์ 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

50,000 - 50,000 

14.การบ าบัดทางชีวภาพ
ของน้ ามันดิบที่ปนเปื้อน
ดินบริเวณอ่าวพร้าว เกาะ
เสม็ด จ.ระยอง 
 
 
 

พ.ศ.
2556-
2557 

อ.พรพรรณ 
พรรณภัทรา
พงษ์ 

ทุนส่วนตัว - 20,000 20,000 

15.การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.จันทร์
เพ็ญ ตั้งจิตร
เจริญกุล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- 488,200 488,200 

16.การแยกและคัดเลือก
แบคทีเรียที่สร้างอัล
คาไลน์โปรตีเอสจาก
ตะกอนปุาชายเลนในเขต
จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.จันทร์
เพ็ญ ตั้งจิตร
เจริญกุล 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- 400,000 400,000 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 263 
 

17.สัดส่วนความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหลังต่อกล้ามเนื้อต้น
ขาด้านหน้าในนักกรีฬา
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ
ไทย 

พ.ศ.
2556-
2557 

อ.สมภพ 
สาครดี 

ทุนส่วนตัว - 40,000 40,000 

18.การประยุกต์ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติเพ่ือบ าบัด
น้ าเสีย 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

150,000 - 150,000 

19.การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้ฟิล์ม
พลาสติกชีวภาพยืดอายุ
การเก็บรักษาผลไม:้ 
กรณีศึกษาฟิล์มพลาสติก
จากเมทิลเซลลูโลส 
 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

95,000 - 95,000 

20.การสังเคราะห์
แคลเซียมคาร์บอเนต
จากวัสดุชีวภาพ 
 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

50,000 - 50,000 

21.การสังเคราะห์แก้ว
โซดาไลม์ที่เติมไอออน
ของโลหะ 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

50,000 - 50,000 

22.การสังเคราะห์
แคลเซียมคาร์บอเนต
จากวัสดุชีวภาพ 

พ.ศ.
2555-
2556 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

50,000 - 50,000 

23.การปรับปรุง
คุณสมบัติบางประการ
ของฟิล์มไคโตซาน: 
กรณีศึกษาผงเปลือกไข่ 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

145,000 - 145,000 

24.การศึกษาสมบัติทาง
เคมีบางประการของดิน : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวในเขตภาค
ตะวันออก 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.โสภณัฐ 
คงศรีประ
พันธุ์ 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

142,000 - 142,000 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 264 
 

25.การศึกษาสมบัติทาง
เคมีบางประการของดิน : 
กรณีศึกษา พื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ในเขต
ภาคตะวันออก 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.โสภณัฐ 
คงศรีประ
พันธุ์ 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

26.การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการของ
ดิน : กรณีศึกษา พื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ในเขต
ภาคตะวันออก 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

142,000 - 142,000 

27.การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการของ
ดิน : กรณีศึกษา พื้นที่
เพาะปลูกข้าว ในเขตภาค
ตะวันออก 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

28.การศึกษา
ประสิทธิภาพการก าจัด
ทองแดงในน้ าเสียด้วย
เปลือกหอยลาย 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์  
ศรีราชา 

150,000 - 150,000 

29.การปรับปรุง
คุณสมบัติของฟิล์มเมทิล
เซลลูโลสด้วยผงเปลือกไข่ 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 ศรีราชา 

70,000 - 70,000 

30.การปรับปรุงผิวของ
ฟิล์มไคโตซานด้วย
พลาสมาเจ็ทท่ีความดัน
บรรยากาศ 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.วิเชียร 
ศิริพรม 

ทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยฃ
เกษตรศาสตร์ 

135,000 - 135,000 

31.การสกัดพืชเพ่ือยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ
ราในโรงเลี้ยงไหม 

พ.ศ.
2556-
2557 

ดร.ภัทรวดี 
สุ่มทอง นาค
มี 

ทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยฃ
เกษตรศาสตร์ 

150,000 - 150,000 

รวม    2,244,518 1,998,200 4,242,718 
 
 
 
 
 
 
 จ านวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
1. รายงานการวิจัย - - - 
2. บทความทางวิชาการ    

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 9 10 
2.2 ผลงานน าเสนอในงานประชุม

วิชาการ 
1 

17 18 

รวม 2 26 28 
   
 จ านวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 

อาจารย/์บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
นับซ้ า ไม่นับซ้ า 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 5 18 - - 
2. จ านวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 2 50 52 21 
รวม 7 68 52 21 
 
 ผลงานจากงานวิจัย  

ผลจากงานวิจัย ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

รวม 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง - 3 3 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ - - - 
3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร 

 
  

    3.1 สิทธิบัตร - - - 
    3.2 อนุสิทธิบัตร 1 - 1 
4. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ - - - 
รวม 1 3 4 

 
 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 

เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 
และกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
 
 

1.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย 
2.การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่
สร้างอัลคาไลน์โปรตีเอสจากตะกอน

ท าวิจัยร่วมกัน 
 
ท าวิจัยร่วมกัน 
 
ท าวิจัยร่วมกัน 

488,200 
 
400,000 
 
40,000 
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ปุาชายเลนในเขตจังหวัดชลบุรี 
3.สัดส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ต้นขาด้านหลังต่อกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหน้าในนักกรีฬาวอลเลย์บอล
หญิงทีมชาติไทย 
4.โครงการส ารวจพืชอาหารลิงปุาใน
พ้ืนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
5.การสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพจาก
น้ าคั้นหยวกกล้วยและผักตบชวา
ร่วมกับน้ าตาลมะพร้าวโดยจุลินทรีย์ 
Acetobactor xylinum 
6. .การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
โดยอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 

 
ท าวิจัยร่วมกัน 
 
ท าวิจัยร่วมกัน 
 
 
ท าวิจัยร่วมกัน 
 

 
100,000 
 
200,000 
 
 
100,000 

ภายนอกประเทศ 
 
 

- - - 

 
 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

(ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/
เอกชน 

ที่สนับสนุน
โครงการ 

ชื่อ
หัวหน้า
โครงการ
และผู้
ร่วม

โครงการ 

จ านวนงบประมาณ หมาย
เหตุ 

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 

ภาควิชา คณะ/
หน่วยงาน 

โครงการคอมพิวเตอร์ออน
ทัวร์ ครั้งที่ 6 

(22-23 ก.ค. 2556) 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 
(โครงการ
เกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 

อาจารย์
ทศพร 
สายยิ้ม 

50,000 49,209.73 

 

- -  

โครงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

เงิน
งบประมาณ

อาจารย์
เกริก 

90,000 89,863 - -  
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สิ่งแวดล้อมและชุมชนครั้ง
ที่ 4 “ไฮโดรโปนิกส์ 
ปลอดภัย ปลูกง่ายขาย
คล่อง”(7 ก.ย. 2556) 

แผ่นดิน 
(โครงการ
เกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา) 

วงศ์สอน
ธรรม 

 

โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชาและ
บุคลากรทั่วไปในชุมชน
ใกล้เคียง ครั้งที่ 3 

(21-22 ต.ค. 2556) 

 

เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

อาจารย์
มหาลาภ 
ปูอมสุข 

50,000 46,432 

 

- -  

โครงการค่ายท่องโลก
สิ่งแวดล้อมกับชาว KU 
ครั้งที่ 12 

(8-10 ธ.ค. 2556) 

เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

ผศ.ดร.
สุนทรี 
ขุนทอง 

260,000 260,000 

 

- -  

โครงการอบรมการท า
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ที่ใช้ในครัวเรือน 

(18 พ.ค. 2557) 

เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

ดร.
โสภณัฐ  

คงศรี
ประพันธ์ 

27,000 11,448 

 

- -  

โครงการอบรมการเพาะ
เห็ด ครั้งที่ 1 

(31 พ.ค. 2557) 

เงินรายได้
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

ดร.
จันทร์
เพ็ญ ตั้ง
จิตร
เจริญกุล 

35,000 NA - -  

โครงการดูแลรักษาและ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สู่

เงินรายได้
คณะ

อาจารย์
วีรพันธ์ 

50,000 48,407.75 - -  
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ชุมชน (Computer Can 
Do) (29-30 พ.ค. 2557) 

วิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา 

อิศว
โสภณ 

 

โครงการ “การติดตาม
ตรวจสอบสถานการณ์การ
ตกสะสมของกรดใน
ประเทศไทย(พ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดระยอง)”
(1 ม.ค.-8 ส.ค. 2557) 

กรมควบคุม
มลพิษ 

รศ.ดร
สุนทรี 
ขุนทอง 

700,000 NA - 56,000  

รวม   1,262,000 505,360.48 - 56,000  

 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจิดกุล     ที่ปรึกษา  
2.   นายสุวรรณ์ทอง ค าภูมี       ที่ปรึกษา  
3.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา      ประธานกรรมการ  
4.   รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ     กรรมการ  
5.   รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ     กรรมการ  
6.   หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      กรรมการ  
7.   หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์      กรรมการ  
8.   หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา     กรรมการ  
9.   นายโสภณัฐ  คงศรีประพันธุ์      กรรมการ  
10. นางสุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุลก้องโลก      กรรมการ  
11. นางสาวณัชชา กุลจิราธนโชติ       กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการวิชาการและบริการวิชาการ  ประกอบด้วย 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     ที่ปรึกษา  
2. นายสันติ  ศิริตันหยง       ที่ปรึกษา  
3. รองคณบดีฝุายวิชาการและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ  
4. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการและบริการวิชาการ    กรรมการ  
5. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ  
6. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    กรรมการ  
7. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา   กรรมการ  
8. นายวีระยุทธ  พิมพาภรณ์      กรรมการ  
9. นางสาวชโลธร  ชูทอง       กรรมการ  
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9. นายวรสิทธิ  ศรีบุญ       กรรมการ  
11 นางสาวนพิมพ์พร  แสงวิเชียร      กรรมการ  
12. นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการ  
13. นางสาวรุ่งอรุณโรจน์  สุจจิตรจูล     กรรมการ  
14. นางสาวชีวมาศ  ไทยจรรยา      กรรมการ  
15. นางสาววิลาวรรณ  ชูแก้ว      กรรมการ  
16. นางสาวหรรษา  ทองมนต์      กรรมการ  
17. นายธนัญชัย  เวชชเศรษฐนนท์      กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 
1.  รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ    ที่ปรึกษา  
2.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการพิเศษ      ประธานกรรมการ  
3.  นางจารุวรรณ  สุระเสียง      กรรมการ  
4.  นายยงยุทธิ์  มั่นจิต       กรรมการ  
5.  นายวิเชียร  ศิริพรม       กรรมการ  
6.  นายวีระยุทธ  พิมพาภรณ์      กรรมการ  
7.  นางสาวเกศริน  จันทรสุนทร      กรรมการ  
8.  นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการ  
9.  นายโสภณัฐ  คงศรีประพันธุ์      กรรมการ  
10. นางสาวส าราญ  นามโคตร      กรรมการ  
11. นางสาวดลลักษณ์  มานพ      กรรมการ  
12. นางสาวพรชนก  สีสาย      กรรมการ  
13. นายธนัญชัย  เวชชเศรษฐนนท์      กรรมการ  
14. นางสาวอภิญญา  ชนะพิมพ์      กรรมการ  
15. นางสาวณัฐลักษณ์  บุญฤาชา      กรรมการ  
16. นางสาวกรบงกช  บูรณ์เจริญ      กรรมการ  
17. นางสาวหรรษา  ทองมนต์      กรรมการ  
18. นางสาวปนัดดา  รูปงาม      กรรมการ  
19. นายเมธี  จันทโรปกรณ์      กรรมการ  
20. นางสาวรุ่งอรุณโรจน์  สุจจิตรจูล     กรรมการ  
21.  นางสาวจันทร์จิฬา  ชินโท      กรรมการ  
22.  นางสาวมณีรัตน์  จันทร์แสง      กรรมการ  
23.  นายภุชงค์  สัพประทัศเสวี      กรรมการ  
24.  นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทอง      กรรมการ  
25.  นายองอาจ  ทาระ       กรรมการ  
26.  นายธนบัตร  พรมจันทร์      กรรมการ  
27.  นางสาวสุภาภรณ์  แดงสีแก้ว      กรรมการ  
28.  นางสาวชุติมณฑน์  เทียนใส      กรรมการ  
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29. นายวรานนท์  สุขศุภชัย      กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการกิจการนิสิต ประกอบด้วย 
1.  รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ    ที่ปรึกษา  
2.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต      ประธานกรรมการ  
3.  นางสาวเกศริน  จันทรสุนทร      กรรมการ  
4.  นางสาวชโลธร  ชูทอง       กรรมการ  
5.  นายธนภาส  คงตระกูล      กรรมการ  
6.  นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการ  
7.  นายวรสิทธิ  ศรีบุญ       กรรมการ  
8.  นายธนภพ  สอนดี       กรรมการ  
9. นายจาตุรนต์  ทรัพย์อนันต์      กรรมการ  
10. นายณัฐพล  กระจ่าง       กรรมการ  
11. นายมานะ  อุ่นแก้ว       กรรมการ  
12. นายวริศศระ  ฟูาอรุณ      กรรมการ  
13. นางลัดดาวัลย์  ภู่ทอง       กรรมการ  
14. นางสาวสมปอง  กวางทอง      กรรมการ  
15. นางสาวชลดา  เฉลิมรูป      กรรมการ  
16. นายมหาลาภ  ปูอมสุข      กรรมการ  
17. นายวีรพันธ์  อิศวโสภณ      กรรมการ  
18. นางสาวจันทร์จิฬา  ชินโท      กรรมการ  
19. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์แสง      กรรมการ  
20. นายภุชงค์  สัพประทัศเสวี      กรรมการ  
21. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทอง      กรรมการ  
22. นายองอาจ  ทาระ       กรรมการ  
23. นายธนบัตร  พรมจันทร์      กรรมการ  
24. นางสาวสุภาภรณ์  แดงสีแก้ว      กรรมการ  
25. นางสาวชุติมณฑน์  เทียนใส      กรรมการ  
26. นายวรานนท์  สุขศุภชัย      กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
1. รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการและบริการวิชาการ    กรรมการ  
3. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ  
4. อาจารย์ฉัตรชัย  เกษมทวีโชค      กรรมการ  
5. อาจารย์อานนท์  ผ่องรัศมีเพ็ญ      กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วย   
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1. รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ  
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ตั้งจิตรเจริญกุล     กรรมการ  
4. นางสาวสุภารัตน์  จิตรแจ้ง      กรรมการ  
5. นายอานนท์  ผ่องรัศมีเพ็ญ      กรรมการ  
6. นางสาวชโลธร  ชูทอง       กรรมการ  
7. นายเกริก  วงศ์สอนธรรม      กรรมการ  
8. นายวรสิทธิ  ศรีบุญ       กรรมการ  
9. นายมหาลาภ  ปูอมสุข       กรรมการ  
10. นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการและเลขานุการ  
11. นางสาวกรบงกช  บูรณ์เจริญ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     ที่ปรึกษา  
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ  
3.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต      กรรมการ  
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายสารสนเทศ      กรรมการ  
5.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ  
6.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการและบริการวิชาการ    กรรมการ  
7.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการพิเศษ      กรรมการ  
8.  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน    กรรมการ  
9.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือผู้แทน   กรรมการ  
10. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาหรือผู้แทน  กรรมการ  
11. รักษาการเลขานุการคณะฯ หรือผู้แทน     กรรมการ  
12. นายเกริก  วงศ์สอนธรรม      กรรมการ  
13. นางสาวชโลธร  ชูทอง      กรรมการ  
14. นางสาวเกศริน  จันทรสุนทร      กรรมการ  
15. นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการ  
16. นายธนภพ  สอนดี       กรรมการ  
17. นางสาวอภิญญา  ชนะพิมพ์      กรรมการ  
18. นางสาววิลาวรรณ  ชูแก้ว      กรรมการ  
19. นายธนัญชัย  เวชชเศรษฐนนท์      กรรมการ  
20. นางสาวรุ่งอรุณโรจน์  สุจจิตรจูล     กรรมการ  
21. นางสาวจุฑาทิพย์  ร าเรือง      กรรมการ  
22. นางสาวณัฐลักษณ์  บุญฤาชา      กรรมการ  
23. นางลัดดาวัลย์  ภู่ทอง       กรรมการ  
24. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทอง      กรรมการ  
25. นางสาวปนัดดา  รูปงาม      กรรมการ  
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26. นางสาวจิตรลดา  ประสงค์กุล      กรรมการ  
27. นางสาวสุภาภรณ์  แดงสีแก้ว      กรรมการ  
28. นางสาวพรชนก  สีสาย      กรรมการ  
29. นางสาวสมปอง  กวางทอง      กรรมการ  
30. นางสาวจันทร์จิฬา  ชินโท      กรรมการและเลขานุการ  
31. นางสาวชลดา  เฉลิมรูป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
32. นางสาวโชติรส  ทรัพย์สนอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วย     
1.  รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ  
2.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายสารสนเทศ      กรรมการ  
3.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต      กรรมการ  
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ  
5.  รักษาการเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา    กรรมการ  
6.  นางสาวพรชนก  สีสาย      กรรมการ  
7.  นางสาวหรรษา  ทองมนต์      กรรมการ  
8.  นายธนภพ  สอนดี       กรรมการ  
9.  นางสาวปนัดดา  รูปงาม      กรรมการ  
10. นางสาวชลดา  เฉลิมรูป      กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วย 
1.นางสาวปรียาวัลย์  คูหา       ประธานกรรมการ  
2.นายวิศวัฒน์  สกุลศักดิ์นิมิตร      กรรมการ  
3.นางสาวเกศริน  จันทรสุนทร      กรรมการ  
4.นายวรสิทธิ  ศรีบุญ       กรรมการ  
5.นายวริศศระ  ฟูาอรุณ       กรรมการ  
6.นายธนภพ  สอนดี       กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     ที่ปรึกษา  
2.  รองคณบดีฝุายวิชาการและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ  
3.  นางสุนทรี  ขุนทอง       กรรมการ  
4.  นายฉัตรชัย  เกษมทวีโชค      กรรมการ  
5.  นางสาวจันทร์ทรงกลด  ข่ายม่าน     กรรมการ  
6.  นายวีรพันธ์  อิศวโสภณ      กรรมการ  
7.  นายธนภาส  คงตระกูล      กรรมการ  
8.  นางสาวจิตรลดา   ประสงค์กุล      กรรมการ  
9.  นางสาววิลาวรรณ   ชูแก้ว      กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ภายใน ประกอบด้วย  
1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     ที่ปรึกษา  
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ    ประธานกรรมการ  
3.  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     กรรมการ  
4.  หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์     กรรมการ  
5.  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา    กรรมการ  
6.  นางลัดดาวัลย์  ภู่ทอง       กรรมการ  
7.  นางสาวชลดา  เฉลิมรูป      กรรมการ  
8.  นางสาวชีวมาศ  ไทยจรรยา      กรรมการ  
9.  นางสาวแพรวพรรณ  รวงผึ้ง      กรรมการ  
10. นางสาวปนัดดา  รูปงาม      กรรมการ  
11. นางสาวอภิญญา  ชนะพิมพ์               กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  หน้า 274 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะวิทยาศาสตร์  ศรีราชา 

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1         
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบหลักฐานยังมีบาง
จุดที่ไม่เรียบร้อย 

ควรตรวจสอบเอกสารแต่ละ
ชุดให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่จะ
ตรวจสอบ 

คณะฯมีความเข้าใจ
การจัดเตรียมเอกสาร
ไม่ตรงกับความเข้าใจ
ของกรรมการ 

คณะฯตรวจสอบและ
จัดเตรียมเอกสารให้ตรง
ตามคู่มือฯ 

- เอกสารที่จัดเตรียมมี
ความถูกต้องตามตัว
บ่งชี ้

- ต.ค.55 - พ.ค.57 ฝุายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 2         
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและ
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ รศ.,ศ ยังมี
จ านวนน้อยและต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

ควรรับอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก/รศ./ศ ในสาขา
ที่มีความเร่งด่วน เช่น สาขา
ที่มีแผนในการเปิดหลักสูตร 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและ
อาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับ 
รศ.,ศ มีจ านวนต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1.การรับสมัครอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรืออาจารย์ประจ าที่
ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
2.การยื่นขอด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย ์

1 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ      
2.โครงการสนับสนุนทุน
การเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

1.อัตราการเพิ่มขึ้น 
ของอาจารย์ปริญญา 
เอกเฉลี่ยร้อยละ 10 
ต่อปี 
2.มีอาจารย์ที่ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 คน 

300,000 ปี 2556 - 2557 ฝุายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 3         
คณะฯควรมีโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถใช้เป็น 
Flagship ในการเล็งเห็น
ผลที่จะเกิดขึ้นกับนิสิต/
ชุมชน 

โครงการหรือกิจกรรมควรให้
มีการเชื่อมโยงลงสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยขยายผล
ในเชิงการประชาสัมพันธ์ ให้
ท้องถิ่นได้รับรู้และเห็น

คณะมีโครงการ
กิจกรรมนิสิต กับ
ชุมชน แต่ยังไม่มีการ
ติดตามผลที่จะเกิด
ขึ้นกับนิสิตและชุมชน

คณะจัดท าการโครงการ
กิจกรรมของนิสิตกับ
ชุมชน และมีการวัดผลที่
จะเกิดขึ้นกับนิสิต/ชุมชน
อย่างน้อย 1 โครงการ 

โครงการ Com Can do 
 
 
 

ร้อยละ 80 % ผลที่
เกิดขึ้นกับนิสิต/ชุมชน 
ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

50,000 บาท 
 
 
 
 

พ.ย. 56 - พ.ค.57 
 
 
 

ฝุายพัฒนานิสิต
และกิจการพิเศษ 
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คุณค่าเพื่อกลายมาเป็น
ผู้สนับสนุน(Sponsor) 
 

อย่างชัดเจน 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4         
คณะฯควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้น 

คณะฯควรกระตุ้นให้อาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัยเขียนขอ
งบประมาณภายนอก 

อาจารย์ในคณะฯ มี
ภาระงานสอนมากจึง
มีผลกระทบต่อการ
จัดสรรเวลาในการท า
วิจัย 

เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
บรรยายเกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
วิจัยภายนอก พร้อมทั้งจัด
โครงการสมทบเงินทุนวิจัย 
25%ของทุนวิจัยที่ได้รับ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย  
(ยกเว้นทุนที่มีเง่ือนไขให้
ต้นสังกัดมีส่วนร่วม
สนับสนุนทุนวิจัยอยู่แล้ว) 

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการขอทุนวิจัย

ภายนอก 

1โครงการ ไม่เกิน 50,000 
บาทต่อป ี

พ.ย. 56 - พ.ค.57 ฝุายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ ์

องค์ประกอบท่ี 5         
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การรวบรวมข้อมูลการบูร
ณาการด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยไม่เป็น
ระบบ 

ควรสร้างกลไกการรายงาน
และจัดเก็บข้อมูลการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
เช่น การระบุชื่อโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
ระบุองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการลงใน
แผนการสอนทุกรายวิชา
พร้อมทั้งรายละเอียด และ
ในการบูรณาการกับงานวิจัย
ควรระบุชื่อโครงการบริการ
วิชาการที่ประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยหรือยื่นข้อเสนอ
โครงการ หรือระบุชื่อ
งานวิจัยที่ได้มีการน าเอาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดโครงการบริการวิชาการ 
 
 

1. การรายงานและ
จัดเก็บข้อมูลการบูร
ณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ยังไม่เป็นระบบ                    
2. การจัดการเรียน
การสอนควรระบุองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการลงใน
แผนการสอนทุก
รายวิชาที่มีการบูรณา
การและระบุการบูร
ณาการกับงานวิจัย 

1. สร้างกลไกการรายงาน
และจัดเก็บข้อมูลการบูร
ณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ                             
2. ระบุองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการลง
ในแผนการสอนทุก
รายวิชาที่มีการบูรณาการ
พร้อมทั้งการบูรณาการกับ
งานวิจัยโดยระบุชื่อ
โครงการที่น าองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ 

โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลของงาน
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยโดยผ่านระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 

ได้ระบบฐานข้อมูล
ของโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

100,000 ปี 2556 - 2557 ฝุายวิชาการและ
บริการวิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6         
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี - - - - - - ฝุายบริหารและ

ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 7         
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เกณฑ์การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ า
คณะใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
เกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร 
ท าให้ยากแก่การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจ า
คณะตามตัวบ่งชี้ข้อ 7 
 
 
 

คณะฯควรวางเกณฑ์การ
ประเมินคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้แตกต่างกับ
เกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ 
ถึงแม้ว่าผู้บริหารเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นคนคน
เดียวกันกับคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพราะการ
ประเมินมีวัตถุประสงค์
ต่างกัน 

คณะฯมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกับ
คณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในด้านเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

คณะฯน าแบบประเมิน
คณะกรรมการประจ า
คณะฯจากหน้าเว็บไซต์
ของส านักประกันคุณภาพ
มาเป็นแนวทางการ
ประเมินคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯในรอบปี
ถัดไป 

การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

คณะฯมีการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ก.ย.56 - พ.ค.57 ฝุายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 8         
คณะฯได้เสนอ
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
ภายในจากบุคลากรของ
คณะฯเองแต่ยังไม่มีค าสั่ง
แต่งต้ังลงมา ท าให้ในปีที่
ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบ
ทางการเงินจากกรรมการ
ตรวจสอบภายใน พบ
เพียงการติดตามและการ
ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริหาร
เท่านั้น 
 
 
 
 

เมื่อมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
Audit Committee ภายใน
แล้วคณะกรรมการดังกล่าว
ควรมีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ทางการเงินที่จะรับ
การตรวจเพื่อให้ทันกับรอบ
รายงานที่คณะฯจะต้องเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยยังไม่มี
ค าสั่งแต่งต้ังให้มี
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
ภายในคณะฯ
ประกอบกับระบบ
ระบบ ERP ยังไม่มี
ความชัดเจนจากทาง
มหาวิทยาลัย ปีที่ผ่าน
มาทางคณะฯจึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบทางการเงิน 

หลังจากที่ทาง
มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
แต่งต้ังกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะฯ
ต้องด าเนินการตรวจสอบ
ทางการเงินตามเกณฑ์ที่
ทางมหาวิทยาลัยก าหนด
โดยให้แล้วเสร็จในรอบ
ปีงบประมาณที่ก าหนด 

กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในจากกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินกิจกรรมแล้ว
เสร็จในรอบเวลาที่
ก าหนด 

- ต.ค.55 - ก.ย. 56 ฝุายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
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องค์ประกอบท่ี 9         
การน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มาปรับปรุงระบบงาน ยัง
ท าได้ไม่ครบถ้วนทุกตัว
บ่งชี้ เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับการจัดงบประมาณกับ
รอบระยะเวลาที่มาตรวจ 
ท าให้การพัฒนาผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

คณะฯควรมีระบบกลไกที่จะ
ติดตามและก ากับดูแล
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ได้
ด าเนินการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้เสร็จทันเวลา 

คณะฯมีการติดตาม
แต่เนื่องจากเป็นการ
พิจารณาติดตามใน
รอบปีงบประมาณ
2556 ซ่ึงตาม
แผนงานที่ก าหนดจะ
อยู่ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 
แต่การตรวจประเมิน
คุณภาพและรายงาน
ผลการประเมินผลปี
การศึกษา 2555 จะ
แล้วเสร็จช่วง เดือน 
ส.ค.56 

คณะฯจะเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ติดตามและปรับปรุงผล
การด าเนินงานให้เสร็จ
ทันเวลา 

ด าเนินกิจกรรมแล้ว
เสร็จในรอบเวลาที่
ก าหนด 

- ก.ย.56 - พ.ค.57 ฝุายบริหารและ
ประกันคุณภาพ 
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  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

รายงาน ณ วันที่  31 ตุลาคม  2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1         
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบหลักฐานยังมี
บางจุดที่ไม่เรียบร้อย 

ควรตรวจสอบเอกสารแต่ละ
ชุดให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่จะ
ตรวจสอบ 

คณะฯตรวจสอบและ
จัดเตรียมเอกสารให้ตรงตาม
คู่มือฯ 

- เอกสารที่จัดเตรียมมี
ความถูกต้องตามตัว
บ่งชี ้

มีการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบตามคู่มือประกัน
คุณภาพ 

100 - ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 2         
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและ
คณาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับ รศ.,ศ 
ยังมีจ านวนน้อยและต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ควรรับอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก/รศ./ศ ในสาขา
ที่มีความเร่งด่วน เช่น สาขา
ที่มีแผนในการเปิดหลักสูตร 
ปริญญาโท หรือปริญญา
เอก 

1.การรับสมัครอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
อาจารย์ประจ าที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
2.การยื่นขอด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย ์

1 โครงการส่งเสริม
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ       
2.โครงการสนับสนุน
ทุนการเรียนต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

1.อัตราการเพิ่มขึ้น 
ของอาจารย์ปริญญา 
เอกเฉลี่ยร้อยละ 10 
ต่อปี 
2.มีอาจารย์ที่ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 คน 

1. อัตราการเพิ่มขึ้น 
ของอาจารย์ปริญญา 
เอกเฉลี่ยร้อยละ 24 ต่อปี 
2. มีอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการทั้งสิ้น 3 คน 

100 
 
 

300,000 ฝุายวิชาการและบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 3         
คณะฯควรมีโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถใช้เป็น 
Flagship ในการเล็งเห็น
ผลที่จะเกิดขึ้นกับนิสิต/
ชุมชน 

โครงการหรือกิจกรรมควร
ให้มีการเชื่อมโยงลงสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยขยายผล
ในเชิงการประชาสัมพันธ์ 
ให้ท้องถิ่นได้รับรู้และเห็น
คุณค่าเพื่อกลายมาเป็น
ผู้สนับสนุน(Sponsor) 

คณะจัดท าการโครงการ
กิจกรรมของนิสิตกับชุมชน 
และมีการวัดผลที่จะเกิดขึ้นกับ
นิสิต/ชุมชนอย่างน้อย 1 
โครงการ 

โครงการ Com Can 
do 

ร้อยละ 80  ผลที่เกิด
ขึ้นกับนิสิต/ชุมชน 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

นิสิต/ชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์อีกทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาเร่ืองไวรัส
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ 

100 50,000 บาท ฝุายพัฒนานิสิตและ
กิจการพิเศษ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4         
คณะฯควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้น 

คณะฯควรกระตุ้นให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน
การท างานวิจัยเขียนขอ
งบประมาณภายนอก 

เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก 
พร้อมทั้งจัดโครงการสมทบ
เงินทุนวิจัย 25%ของทุนวิจัยที่
ได้รับจากภายนอก
มหาวิทยาลัย  (ยกเว้นทุนที่มี
เง่ือนไขให้ต้นสังกัดมีส่วนร่วม
สนับสนุนทุนวิจัยอยู่แล้ว) 

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการขอทุนวิจัย
ภายนอก 

1 โครงการ ด าเนินการเสร็จแล้ว 1 
โครงการคือโครงการการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนภายนอกและการ
จดสิทธิบัตร 

100 ไม่เกิน 50,000 
บาทต่อป ี

ฝุายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ ์

องค์ประกอบท่ี 5         
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การรวบรวมข้อมูลการบูร
ณาการด้านการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยไม่เป็น
ระบบ 

ควรสร้างกลไกการรายงาน
และจัดเก็บข้อมูลการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
เช่น การระบุชื่อโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
ระบุองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการลงใน
แผนการสอนทุกรายวิชา
พร้อมทั้งรายละเอียด และ
ในการบูรณาการกับ
งานวิจัยควรระบุชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรือ
ยื่นข้อเสนอโครงการ หรือ
ระบุชื่องานวิจัยที่ได้มีการ
น าเอาองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ 

1. สร้างกลไกการรายงานและ
จัดเก็บข้อมูลการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นระบบ                             
2. ระบุองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบริการวิชาการลงใน
แผนการสอนทุกรายวิชาที่มี
การบูรณาการพร้อมทั้งการบูร
ณาการกับงานวิจัยโดยระบุชื่อ
โครงการที่น าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ 

โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลของงาน
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
และการวิจัยโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศ
ของคณะฯ 

ได้ระบบฐานข้อมูลของ
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะฯได้ด าเนินการจัดท า
เว็บไซต์งานวิชาการและ
บริการวิชาการเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาการและ
บริการวิชาการของคณะฯ 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการบูร
ณาการและองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

100 100,000 ฝุายวิชาการและบริการ
วิชาการ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6         
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี - - - - - - ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 7         
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เกณฑ์การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ า
คณะใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
เกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร 
ท าให้ยากแก่การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจ า
คณะตามตัวบ่งชี้ข้อ 7 

คณะฯควรวางเกณฑ์การ
ประเมินคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้แตกต่างกับ
เกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ 
ถึงแม้ว่าผู้บริหารเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นคนคน
เดียวกันกับคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพราะการ
ประเมินมีวัตถุประสงค์
ต่างกัน 

คณะฯน าแบบประเมิน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ
จากหน้าเว็บไซต์ของส านัก
ประกันคุณภาพมาเป็นแนว
ทางการประเมิน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ
ในรอบปีถัดไป 

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

คณะฯมีการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะฯท าการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ า
คณะ ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

100 - ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 8         
คณะฯได้เสนอ
มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
ภายในจากบุคลากรของ
คณะฯเองแต่ยังไม่มีค าสั่ง
แต่งต้ังลงมา ท าให้ในปีที่
ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบ
ทางการเงินจากกรรมการ
ตรวจสอบภายใน พบ
เพียงการติดตามและการ
ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริหาร
เท่านั้น 
 

เมื่อมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
Audit Committee ภายใน
แล้วคณะกรรมการดังกล่าว
ควรมีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ทางการเงินที่จะ
รับการตรวจเพื่อให้ทันกับ
รอบรายงานที่คณะฯจะต้อง
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยมี
ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะฯต้อง
ด าเนินการตรวจสอบทางการ
เงินตามเกณฑ์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยให้
แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ
ที่ก าหนด 

กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
จากกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินกิจกรรมแล้ว
เสร็จในรอบเวลาที่
ก าหนด 

ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จใน
ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นไปตาม
รอบเวลาที่ก าหนด  

100 - ฝุายบริหารและประกัน
คุณภาพ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8.งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 9         
การน าผลการประเมิน คณะฯควรมีระบบกลไกที่ คณะฯจะเร่งด าเนินการให้แล้ว ติดตามและปรับปรุง ด าเนินกิจกรรมแล้ว ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ 100 - ฝุายบริหารและประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน 
มาปรับปรุงระบบงาน ยัง
ท าได้ไม่ครบถ้วนทุกตัว
บ่งชี้ เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับการจัดงบประมาณกับ
รอบระยะเวลาที่มาตรวจ 
ท าให้การพัฒนาผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

จะติดตามและก ากับดูแล
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
ได้ด าเนินการปรับปรุงผล
การด าเนินการให้เสร็จ
ทันเวลา 

เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการด าเนินงานให้
เสร็จทันเวลา 

เสร็จในรอบเวลาที่
ก าหนด 

ภายในรอบเวลาที่ก าหนด คุณภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 35 35 

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเปูาหมาย 33 33 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 6 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - - 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - - 

10 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - - 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

13 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - - 

14 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - 

15 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - - 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

29 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 6 6 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

36 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ฯ ครบถ้วน 

6 6 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

43 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - - 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - - 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
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59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

6 6 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

71 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

6 6 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

78 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

85 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,554 1,554 

86 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,554 1,554 
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88 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - - 

90 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - - 

91 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - - 

-92 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

93 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - - 

94 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 58.5 58.5 

95 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 43.5 43.5 

96 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 15 15 

97 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า - - 

98 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - 

99 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 46 46 

100 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 12.5 12.5 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็น
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

21.37 21.37 

102 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 54.5 54.5 

103 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

104 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 46 46 

105 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8.5 8.5 

106 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 2 

107 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 2 

110 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 1 

111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 

112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 

114 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1 1 

115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - - 
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116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - - 

117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 1 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 3.42 3.42 

119 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1667.53 1667.53 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1667.53 1667.53 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

126 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 330 330 

127 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กับสถาบัน 5,942 5,942 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และ
มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.93 3.93 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.52 4.52 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.52 4.52 

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

139 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 302 302 
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140 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 401 401 

141 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 302 302 

142 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14 14 

143 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 14 14 

144 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 14 14 

145 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 20 20 

146 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 2 2 

147 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 1 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

16,426.71 16,426.71 

149 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 61 61 

150 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

61 61 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

155 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.02 4.02 
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162 (REPORT) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 61 61 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

164 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ ์หรือบทความจากศิลป
นิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

- - 

165 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 

166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) - - 

167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

- - 

168 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ - - 

169 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) - - 

170 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

171 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

172 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

173 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

174 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 

175 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

176 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- - 

177 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้อง
ไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอื่นๆ) 

- - 

178 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

179 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

180 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับใน
ค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 
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181 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - - 

182 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - - 

183 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - - 

184 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

185 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

186 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 

187 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.81 3.81 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.97 3.97 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.5 4.5 

191 จ านวนกิจกรรมนิสิตที่มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม   

 - จ านวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 26 26 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3010 3010 

 - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 4 4 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 733 733 

 - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 8 8 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 728 728 

 - จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 2 

 - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 328 328 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  

192 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 43 43 

193 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 62/43 62/43 

194 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 

195 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,244,518 2,244,518 

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,244,518 2,244,518 

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

199 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,998,200 1,998,200 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,998,200 1,998,200 

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

203 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

207 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

211 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

215 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

219 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

20 20 

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 20 

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

223 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
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227 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

231 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับ
ในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

8 8 

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 8 

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

235 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

- - 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

239 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) - - 

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

243 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- - 

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

247 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

- - 

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

251 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

- - 
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252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 

255 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 20 ๑๐ 

256 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 

257 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - - 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ - - 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ - - 

260 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้อง
เกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4 4 

261 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- - 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

262 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ 8 8 

263 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 5 5 

264 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย - - 

265 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 1 1 

องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

3.92 3.92 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.75 4.75 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) - - 

269 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 20 20 

270 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 8 8 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 13 13 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ - - 

271 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ - - 

 - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 19 19 
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 -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - - 

272 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาต ิ   

 - ด้านการวิจัย 2 2 

 - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

 - ด้านอื่นๆ - - 

273 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ   

 - ด้านการวิจัย 1 1 

 - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

 - ด้านอื่นๆ   

    

    

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 32,382,140.42 32,382,140.42 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 257,565.81 257,565.81 

286 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน   

 - ปีงบประมาณ 10,417,350.69 10,417,350.69 

 - ปีการศึกษา   

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 20,414,688.54 20,414,688.54 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย ์(ปีงบประมาณ) 1,667,507.14 1,667,507.14 

290 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) - - 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ (ปีงบประมาณ) 21,964,789.73 21,964,789.73 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - - 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์  

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จาก
คะแนนเต็ม ๕) 

4.2 4.2 

275 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 27 27 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.76 3.76 

277 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - - 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) - - 
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279 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - - 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) - - 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.1 4.1 

282 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ทั้งหมด 61 61 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.1 4.1 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบส านักงาน กพร.(ขอให้คณะมนุษยศาสตร์ รายงานข้อมูลไว้บน เว็บไซต์ของประกันคุณภาพด้วย)  

293 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - - 

294 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหล ี - - 

295 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - - 

296 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - - 

297 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุุน - - 

298 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - - 

299 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - - 

300 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 

301 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู - - 

302 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์ - - 

303 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - - 

304 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 

305 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 

306 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 

307 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น  ๆ - - 

308 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนด
ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

309 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

310 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

311 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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312 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุุนที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

313 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

314 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่ก าหนด  (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

315 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

316 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

317 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

318 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

319 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

320 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

321 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

322 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"  

323 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย - - 

324 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย 

- - 

325 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด - - 
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 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 (ป.1)  
 ตามตัวบ่งช้ีภายในและภายนอก 

 
 

 

 

 
 












