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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียน
การสอน และระดับมหาวิทยาลัย โดยยกเว้นการประเมินในตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ สมศ.16.1, 17, 18.1 และ 18.2 
(ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ 0519.1.11/509 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557) และยกเว้นการประเมินในตัวบ่งชี้ 
สมศ.15 (ซึ่งจะปรากฏผลโดยอัตโนมัติเมื่อคณะรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA ONLINE) ระหว่าง
วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ. สมศ. และ มศว (จ านวน 38 ตัวบ่งชี้)    
พบว่า ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.43 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมี
จ านวน 7 องค์ประกอบ (1, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9) อยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ (2, 4 และ 
10) อยู่ในระดับด ี 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที ่

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ที่ประเมิน 
ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  ระดับดี 
4.51 – 5.00  ระดับดีมาก 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5.00 5.00 ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 
2.การผลติบณัฑิต  4.37 3.99 ระดับด ี 13 ตัวบ่งช้ี 
3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00 ระดับดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
4.การวิจัย 3.98 3.98 ระดับด ี 6 ตัวบ่งช้ี 
5.การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 5.00 5.00 ระดับดีมาก 4 ตัวบ่งช้ี 
6.การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ระดับดีมาก 3 ตัวบ่งช้ี 
7.การบริหารและการจดัการ 5.00 5.00 ระดับดีมาก 4 ตัวบ่งช้ี 
8.การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 
9.ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 5.00 5.00 ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 
10.อัตลักษณ ์ 4.31 4.25 ระดับด ี 3 ตัวบ่งช้ี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.57 4.43 ระดับดี 38 ตัวบ่งชี ้
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.  4.73 4.49 ระดับดี 21 ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.และ มศว  4.75 4.47 ระดับดี 23 ตัวบ่งชี ้ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สมศ.1-11   4.42 4.42 ระดับดี 11 ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สมศ.      
รวมทุกตัวบ่งชี้  

4.03 4.37 ระดับดี 14 ตัวบ่งชี ้
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บทน า 
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะหรือหน่วยงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2497 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้น 

ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละ
แผนกวิชาท าหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตในคณะวิชาต่างๆรวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้า
คณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน 
พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาส าหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์  ดร .พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่  6 มีนาคม 
พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครู
คณิตศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง 

รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค ์ พงษ์ทองเจริญ  พ.ศ. 2518 – 2526 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ  พ.ศ. 2526 – 2530 

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน   พ.ศ. 2530 – 2532 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาภรณ์  วีรสาร   พ.ศ. 2532 – 2536 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ  มิลินทสูต  พ.ศ. 2536– 2538 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองอยู่   พ.ศ. 2538 – 2540 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น   พ.ศ. 2540 – 2544 

8. อาจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์   พ.ศ. 2544 – 2548 

9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น   พ.ศ. 2548 – 2557 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ .ศ.2541คณบดีเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
คณะ โดยด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก ยทุธศาสตร์ และ
นโยบายคุณภาพ 

ปรัชญา(Philosophy) 
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

ปณิธาน(Pledge) 
มุ่งม่ันวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร-ศึกษา 
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ 

วิสัยทศัน์ 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างยั่งยืนสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล 

พันธกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา  

วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม 

2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3. บริการวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

ค่านิยม (Core Values) 
1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง 

2. ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความส าคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความ

คิดเห็น และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งส าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ควร

ยึดถือปฏิบัติ 

4. ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
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คุณลักษณะ  (Character) 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่
ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน 

 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

S : Sensitive  พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
C : Competent  รอบรู้ในศาสตร์ 
I : Integrated  บูรณาการทุกส่วน 
E : Ethics   ภายใต้จรรยาบรรณ 
N : Network   ร่วมสร้างเครือข่าย 
C : Cognition   ใฝ่หาความรู้ 
E : Efficiency   เน้นประสิทธิภาพในการท างาน 
S : Simplicity  เรียบง่าย 
W : Work Hard  ท างานหนัก 
U : Unity   เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าตามระบบคุณภาพและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าอย่างต่อเนื่อง 

 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR)และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การประเมินหลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
5.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะหรือหน่วยงาน และจดบันทึก 
5.2 การตรวจเยี่ยมคณะหรือหน่วยงาน 
5.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 9 องค์ประกอบ (21 ตัวบ่งชี้)  โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.49 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1 และตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์  
2 ตัวบ่งชี้ (รวม 24 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.47 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5.00 
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P ข้อ 8 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7,8 8 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 3.72 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบรหิารหลักสตูร 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2 2 ข้อ  2.00 

สกอ. 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 65.00 98 129.5 75.68 / 5.00 

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ 30.00 6 129.5 4.63  0.77 

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  4.00 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,7 6 ข้อ / 4.00 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,6 5 ข้อ  4.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 4.49 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
P ข ้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 4.3 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

I ค่าเฉลี่ย >120,00
0 

14,762,5
10 

118.5 124,578  3.46 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 5.00 
สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน

และผูบ้ริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สกอ. 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
P ข้อ 9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 10  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.50 
มศว 10.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์

นิสิต 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

มศว 10.2 ร้อยละของนิสติที่ได้รับการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

P ร้อยละ >ร้อยละ 
0.36 

9 2,761 ร้อยละ 0.33 / 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 21 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.49 
คะแนนเฉลี่ยรวม 24 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. มศว และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.47 

 

 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า  ในภาพรวม    
คณะวิทยาศาสตร์ รวม 24 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.47 คะแนน) โดยมี
จ านวน 7 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และผลการ
ด าเนินการ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมนิสิต (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ค่าเฉลี่ย 5.00 
คะแนน)  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 3.72 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 4.49 คะแนน) และ
องค์ประกอบที ่10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.50 คะแนน) 
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ตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งชี้ของ สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน  
ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.55 
สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

O ร้อยละ 80 374.00 464.00 80.60 / 4.03 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

O ค่าเฉลี่ย 3.51 667.90 161.00 4.15 / 4.15 

สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

O ร้อยละ 25 9.50 16.00 ร้อยละ
59.38 

/ 5.00 

สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

O ร้อยละ 50 7.25 3.00 ร้อยละ
241.67 

/ 5.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.47 
สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

O ร้อยละ 32 51.75 129.50 ร้อยละ
39.96 

/ 5.00 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ทีน่ าไปใช้ประโยชน ์

O ร้อยละ 7 9.00 129.50 ร้อยละ 
6.95 

 1.74 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
รับรองคุณภาพ 

O ร้อยละ 9 9.50 129.50 ร้อยละ 
7.34 

 3.67 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 
สมศ. 8 ผลการน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการว ิจัย 

O ร้อยละ 30 12.00 14.00 ร้อยละ
85.71 

/ 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

สมศ. 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

O ข้อ 5  1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
O ข ้อ 5  1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

O ข้อ 5  1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.44 
สมศ. 13 การปฏิบัตติามบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
O คะแนน 5.00 5.00 1.00 5.00 / 5.00 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย ์ O ร้อยละ 14.60 
 

602.00 129.50 4.65 / 3.88 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน - 
สมศ. 15 ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

O คะแนน       

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์ 3.75 
สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ์ของสถาบัน - 
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้

เกิดอัตลักษณ์(รายงาน
ข้อมูล) 

O ข้อ 3 1,2,3,4,5 5 ข้อ / - 

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตาม 
อัตลักษณ ์

O ข้อ 3.51 604.00 161.00 / 3.75 

กลุ่มตัวบ่งชี้เอกลักษณ ์ - 
สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(รายงานข้อมลู) 

O ข้อ 5  1,2,3,4,5 5 ข้อ / - 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม  
สมศ. 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ - 
สมศ. 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(รายงานข้อมลู) 

O ข้อ 4  1,2,3,4,5 5 ข้อ / - 

สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน(รายงานข้อมูล) 

O ข้อ 4  1,2,3,4,5 5 ข้อ / - 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 (11 ตัวบ่งชี้) 4.42 
คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

(ไม่รวมตัวบ่งชี้ ท่ีให้รายงานข้อมลูผลการด าเนินการ ได้แก่ สมศ.16.1, สมศ.17, สมศ.18.1 และ สมศ.18.2) 
4.37 

 

จากตาราง ป.1 (2) ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สมศ.พบว่า ในภาพรวมของคณะ

วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) อยู่ในระดับ 4.42 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์

คุณภาพดี และผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ (14 ตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับ 4.37 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดย

มีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต 

(ค่าเฉลี่ย 4.55 คะแนน) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) และด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) และมีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานอยู่ในระดับคุณภาพดี 

จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.47 คะแนน) และด้านการบริหารและการ

พัฒนาสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน) และมีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (สมศ.16.2) อยู่ในระดับ

คุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 3.75 คะแนน) ทั้งนีก้ลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (สมศ.16.1) กลุ่มตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ และกลุ่มตัว

บ่งชี้มาตรการส่งเสริมเป็นเพียงการรายงานข้อมูล 
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สรุปผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 สรุปผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ (ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มศว) 
เปรียบเทียบระหว่างผลการประเมินตนเองของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินและตาราง ป.1, ตาราง ป.2, ตาราง ป.3, ตาราง ป.4 และตาราง 
ป.5 พร้อมอภิปรายผลในแต่ละมุมมอง 
 

ตาราง ป.1 (++) สรุปผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า  
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผล 
ลัพธ์ 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และผล
ด าเนินการ 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

สกอ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P ข้อ 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ข้อ / 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 13  ตัวบ่งชี้  3.99 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบรหิารหลักสตูร 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2, 2 ข้อ X 2.00 

สกอ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ ร้อยละ 
65.00 

98.00 129.50 ร้อยละ 
75.68 

/ 5.00 

สกอ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

I ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 

6.00 129.50 ร้อยละ 
4.63 

X 0.77 

สกอ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6, 6 ข้อ X 4.00 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

I ข้อ - - - - - 

มศว 
2.5.1 

สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

I ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,6 5 ข้อ X 4.00 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,7 6 ข้อ / 4.00 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6, 6 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า  
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผล 
ลัพธ์ 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

O ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สมศ.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

O ร้อยละ ร้อยละ 
80.00 

374.0
0 

464.00 ร้อยละ 
80.60 

/ 4.03 

สมศ. ๒ คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

O ค่าเฉลี่ย 3.51 667.9
0 

161.00 4.15 / 4.15 

สมศ. ๓ ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

O ร้อยละ ร้อยละ 
25.00 

9.50 16.00 ร้อยละ 
59.38 

/ 5.00 

สมศ. ๔ ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

O ร้อยละ ร้อยละ 
50.00 

7.25 3.00 ร้อยละ 
241.67 

/ 5.00 

สมศ. ๑๔ การพัฒนาคณาจารย ์ O ร้อยละ ร้อยละ 
4.60 

602.0
0 

129.50 ร้อยละ 
4.65 

/ 3.87 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 2  ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้

ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 6  ตัวบ่งชี้  3.98 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 
P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า  
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผล 
ลัพธ์ 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สกอ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า* 

I บาท >12000
0 

14,76
2,510
.00 

118.50 124,57
8.14 

X 3.46 

สมศ.๕ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่* 

O ร้อยละ ร้อยละ 
32.00 

51.75 129.50 ร้อยละ 
39.96 

/ 5.00 

สมศ.๖ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์* 

O ร้อยละ ร้อยละ 
7.00 

9.00 129.50 ร้อยละ 
6.95 

X 1.74 

สมศ.๗ ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
รับรองคุณภาพ 

O ร้อยละ ร้อยละ 
9.00 

9.50 129.50 ร้อยละ 
7.34 

X 3.67 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้=  4  ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สมศ.๘ ผลการน า ความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

O ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 

12.00 14.00 ร้อยละ 
85.71 

/ 5.00 

สมศ.๙   ผลการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

O ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 3  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,56 6 ข้อ / 5.00 

สมศ.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

O ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า  
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผล 
ลัพธ์ 

(คะแนนเต็ม 
5) 

สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

O ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 3  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ 7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

P ข้อ - - - - - 

สกอ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สมศ.๑๒ การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลยั 

O คะแนน - - - - - 

สมศ.๑๓ การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

O คะแนน 5.00 5.00 1.00 5.00 / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ  

P ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

P ข้อ 9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

9 ข้อ / 5.00 

สมศ. ๑๕ ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 
 

O คะแนน - - - - -  
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า  
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผล 
ลัพธ์ 

(คะแนนเต็ม 
5) 

องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 3  ตัวบ่งชี้  4.25 
มศว 
10.1 

การเสริมสร้างอัตลักษณ์
นิสิต 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

มศว.10.2 ร้อยละของนิสติที่ได้รับการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

P ข้อ 0.36 9 2,671 0.33 / 4.00 

สมศ 
๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

O ข้อ 3 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / รายงานผล
ไม่ประเมิน 

สมศ 
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑติ
ตามอัตลักษณ ์

O ค่าเฉลี่ย 3.51 604.0
0 

161.00 3.75 / 3.75 

สมศ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

O ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / รายงานผล
ไม่ประเมิน 

สมศ. 
๑๘.๑ 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

O ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / รายงานผล
ไม่ประเมิน 

สมศ. 
๑๘.๒ 

ผลการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

O ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 
รายงานผล
ไม่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 38  ตัวบ่งช้ี  4.43 
* คะแนนเฉลี่ยรวม ยกเว้น สมศ.15 สมศ.16.1 ,สมศ.17,สมศ.18.1 และ สมศ.18.2 
 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 5 ระดับ มีความหมายของค่าคะแนน  ดังนี ้
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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จากตาราง ป.1 (++) ผลการประเมินองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มศว) พบว่าใน
ภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์ รวม 38 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.43 คะแนน) 
โดยมีจ านวน 7 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ  
ผลการด าเนินการ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมนิสิต (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ค่าเฉลี่ย 5.00 
คะแนน) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) ) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 5.00 คะแนน) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 3.99 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.98 คะแนน)
องค์ประกอบที ่10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.25 คะแนน)  
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ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ I P O รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

2.การผลิตบัณฑิต  2.89 3.75 4.51 4.18 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

4.การวิจัย 3.46 5.00 3.47 3.98 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

6.การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

7.การบริหารและการจัดการ - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

8.การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.08 4.71 4.46 4.46 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนิน 
งาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนิน 
งาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนนิ 
งาน

ระดับด ี

 การ
ด าเนิน 

งานระดับ
ด ี

0.00<=1.50 การด าเนินงาน 
                ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้อง 
                ปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2 และ มศว 2.5.1, 
มศว 10.1,  มศว 10.2 
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ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - 4.64 4.64 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

2.มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

            

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.83 5.00 4.86 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

3.08 4.63 4.77 4.36 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

3.มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 3.47 4.08 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ    
ทุกมาตรฐาน 

3.08 4.71 4.46 4.46 การด าเนินงาน
ระดับด ี

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ     
ดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

 การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

0.00<=1.50 การด าเนินงาน 
                ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้อง 
                ปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2 และ มศว 2.5.1, 
มศว 10.1,  มศว 10.2 
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ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.83 4.74 4.83 การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

2.ด้านกระบวนการภายใน   4.50 5.00 4.64 การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

3.ด้านการเงิน 3.46 5.00 - 4.23 การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

4.ด้านบุคคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

2.89 5.00 3.57 3.76 การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.08 4.71 4.46 4.46 การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับ  
ดีมาก 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับดี 

การ
ด าเนิน 
งาน

ระดับดี 

0.00<=1.50 การด าเนินงาน 
                ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้อง 
                ปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2 และ มศว 2.5.1, 
มศว 10.1,  มศว 10.2 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

            

(1) ด้านกายภาพ   - -       
(2) ด้านวิชาการ 2.89 3.33 3.87 3.27 การด าเนินงาน

ระดับพอใช้ 
  

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดี 

  

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

2.มาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

            

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.64 4.77 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

(2) ด้านการวิจัย 3.46 5.00 3.47 3.98 การด าเนินงาน
ระดับดี 

  

(3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ       
ทุกมาตรฐาน 

3.08 4.71 4.46 4.46 การด าเนินงาน
ระดับดี 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนิน
งาน

ระดับดี 

การ
ด าเนิน 
งาน

ระดับดี  

0.00<=1.50 การด าเนินงาน 
                ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้อง 
                ปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2 และ มศว 2.5.1, 
มศว 10.1,  มศว 10.2 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ารอบปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 – 13 

มิถุนายน 2557  

ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. มศว 2.5.1 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มศว 10.1 และ มศว 10.2  

(24 ตัวบ่งชี้) พบว่า ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.47 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์

คุณภาพดี โดยมีจ านวน 7 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ) องค์ประกอบที่ 3 (กิจกรรมการพัฒนานิสิต) องค์ประกอบที่ 5 (การ

บริการวิชาการแก่สังคม) องค์ประกอบที่ 6 (การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) องค์ประกอบที่ 7 (การบริหารและ

การจัดการ) องค์ประกอบที่ 8  (การเงินและงบประมาณ) และองค์ประกอบที่ 9 (ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี คือ องค์ประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) องค์ประกอบที่ 

4 (การวิจัย) และองค์ประกอบที่ 10 (อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย) 

ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สมศ. พบว่า ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) อยู่ในระดับ 4.42 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี และผลการประเมิน

รวมทุกตัวบ่งชี้ (14 ตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับ 4.37 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี     

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1.  ควรมีการวางแผนด าเนินการผ่านแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาบุคลากร หรือแผนบริหาร 

               ความเสี่ยง  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.  หลักสูตรต้องมีการประสานงานกับคณะร่วมผลิตในการจัดท า มคอ. 3-6 

3.  ควรสร้างความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีมีศักยภาพ 1. ควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพ

ให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2. มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ควรแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการน าผลวิจัย     

ในชั้นเรียนไปพัฒนาในรายวิชาให้ชัดเจนมากข้ึน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์มีสัดส่วน
น้อย 

1. ควรมีแผนการส่งเสริมให้มีคณาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงข้ึนอย่างชัดเจน 

2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้มีความก้าวหน้าตามสายงานไม่
ชัดเจน 

2. ควรน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนฯ และ
การส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาแผนฯ 

3. การติดตามการด าเนินงานให้มีครบตามตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรยังไม่ครบทุกหลักสูตร 

3. ควรสร้างระบบติดตามการด าเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพให้ครบทุกหลักสูตร 

4. คณะได้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย ความสะอาด แต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการ
มีความคิดเห็นในการบริการด้านดังกล่าวอยู่ในระดับ
พอใช้ 

4. ควรเสริมการดูแลประสิทธิภาพของการบริการด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย ความสะอาด 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต ทั้งด้านวิชาการ 
คุณธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นจ านวนมาก และ
สามารถจัดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 

กระตุ้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

2. นิสิตได้มีส่วนร่วมกับคณะในการจัดกิจกรรม 
ประเมินผล และเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง
แผนกิจกรรม 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. มีการผลิตงานวิจัยที่มากและหลากหลาย เช่น ใน
ด้านการศึกษาและการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์  
การทดสอบความรู้  การวิเคราะห์ และมีกระบวนการ
ในการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีเป้าหมายในการผลิตงานวิจัยที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
องค์ความรู้ที่ต้องรักษาไว้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

2. มีระบบการด าเนินการวิจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนา 2. ควรท าระบบการวิจัยให้เชื่อมโยงในเชิงบูรณา
การให้มากข้ึนเพ่ือการน าไปใช้สู่สาธารณะและ
สากลต่อไป 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. ระบบและกลไกมีการน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ค่อนข้างน้อยและขาดการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

1. ควรมีการวาง Roadmap และสามารถ
ด าเนินการตาม Roadmap ที่วางแผนไว้ให้ชัดเจน 

2. งานวิจัยควรมีการบูรณาการ  โดยส่วนมากงานวิจัย
ที่มาจากความรู้ที่สอน เป็นเพียงการเชื่อมโยง ประยุกต์ 
มากกว่าการบูรณาการ 

2. ควรมีการผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับอีกหลาย
ศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่มากขึ้น จะท าให้
คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการมาก  
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
3. มีการตีพิมพ์ในวารสารไม่หลากหลาย 3. ควรตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวข้องในมิติอ่ืนหรือ

สถาบันอื่นๆให้มากขึ้น 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

จุดออ่น/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
แผนการบริการวิชาการของคณะยังไม่ชัดเจนและการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการมีลักษณะการท างาน
แบบแยกส่วนไปตามภาควิชา 

1. วิเคราะห์องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่
มีอยู่ในคณะ เพ่ือก าหนดจุดเด่นหรือจุดเน้นของการ
บริการวิชาการของคณะทั้งโครงการที่มีรายได้และ
โครงการที่ไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 
2. ควรส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือก าหนดทิศทางการบริการวิชาการ 
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยและจัดท าแผนการบริการ
วิชาการให้มีความชัดเจน เพ่ือการก ากับติดตามและ
ประเมินความส าเร็จ ได้แก่  
 2.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 2.2 แผนการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับพันธกิจอ่ืน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.3 แผนการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรในสถาบัน และ
สาธารณชน 
3. ควรมีคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะเพ่ือ
พัฒนาระบบและกลไก และขับเคลื่อนโครงการ
บริการวิชาการของคณะ  
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีการก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ ยังไม่
ชัดเจน ในบางภาควิชา 

การจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ควรมีการระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจนในด้าน
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนิสิต 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1.  มีการน าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าและมีการเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการพัฒนาต่อไป  

2. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ 

 

3. มีการด าเนินการโดยน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและน าไปใช้ได้ 

3. ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะกรรมการประจ าคณะมีการจัดสรร
งบประมาณไปยังภาควิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

ควรมีการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  

2. มีคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานภาพทางการเงิน ควรมีการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน เป็นระยะๆ 

ตลอดปี เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ 

 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
คณะได้น าระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินโครงการของคณะ 

ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ คลากร ใหม่ ไปอบรมหลั ก ในการ
ด าเนินการวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 

องค์ประกอบท่ี 10 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน (การเรียนการสอน) 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิต 
 

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
หรือเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตโดย
การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์/การจัดท าฐานข้อมูลการ
ประกวดต่างๆที่ใช้อัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสาร” 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ด้านระบบการประกันคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการตาม 
พันธกิจได้ครบถ้วนและมีผลด าเนินการที่มีคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในคณะ มีความ
มุ่งม่ันในการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา จึงควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      1. ควรตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงานและหลักฐานประกอบให้สอดคล้องกัน 
       2. เอกสารอ้างอิงไม่ครบตามที่ระบุ ควรมีการด าเนินการจัดเอกสารอ้างอิงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
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ภาคผนวก  
 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 

ระดับการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548  เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)  

ระดับปริญญาตรี 9 14 

ระดับบัณฑิตศึกษา 16 17 

    -  ปริญญาโท 10 12 

    -  ปริญญาเอก 5 5 

รวมทั้งหมด 25 31 
หมายเหตุ :  1. หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิฯ มีหลักสตูรใหม่ 1 หลักสูตร 
     2. หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 เปิดสอนทั้งหมด 29 หลกัสูตร  
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมมีการรายงานผลการด าเนินงาน  
                       (ไม่มีการประเมิน) เนื่องจากไม่มีการเปดิการเรียนการสอนและไม่มีนสิิต 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ระดับการศึกษา 
จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ระดับปริญญาตรี 9 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  
ระดับบัณฑิตศึกษา 16 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  
    -  ปริญญาโท 10 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  

    -  ปริญญาเอก 5 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  

รวมหลักสูตรทั้งหมด 25 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ระดับการศึกษา 
จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ระดับปริญญาตรี 14 ผ่าน 9 หลักสูตร 

(ร้อยละ 64.29) 
ไมผ่่าน 5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 35.17) 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 15 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  
    -  ปริญญาโท 10 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  

    -  ปริญญาเอก 5 ผ่าน (ร้อยละ 100) -  

รวมหลักสูตรทั้งหมด 29 ผ่าน 24 หลักสูตร 
(ร้อยละ 82.76) 

ไม่ผ่าน 5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 17.24) 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ระดับปริญญาตรี     
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

14 13 หลักสูตร 
(ร้อยละ 92.86) 

1 หลักสูตร  
(ร้อยละ 7.14) 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมดศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

14 14 หลักสูตร 
(ร้อยละ 100) 

-  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

14 9 หลักสูตร 
(ร้อยละ 64.29) 

5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 35.71) 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

14 9 หลักสูตร 
(ร้อยละ 64.29) 

5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 35.71) 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

14 14 
(ร้อยละ 100) 

-  

6. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดทีผ่า่นการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ใน
แต่ละป ี

14 9 
(ร้อยละ 64.29) 

5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 35.71) 

 

รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 9 
(ร้อยละ 64.29) 

5 หลักสูตร  
(ร้อยละ 35.71) 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)     
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย     

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุมดศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

6. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดทีผ่า่นการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ใน
แต่ละป ี

10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

รวมหลักสูตรระดับปริญญาโท 10  ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)     
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุมดศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

6. ผลการประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดทีผ่า่นการ
ด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ใน
แต่ละป ี

5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  

รวมหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 ผ่าน 
(ร้อยละ 100) 

-  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินหลักสูตร 
1.  ควรมีการวางแผนด าเนินการผ่านแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาบุคลากร หรือแผนบริหาร 
    ความเสี่ยง จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.  หลักสูตรต้องมีการประสานงานกับคณะร่วมผลิตในการจัดท า มคอ. 3-6 
3.  ควรสร้างความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
     จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   - วท.บ. ฟิสิกส์  ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน (อ.จามรี)    
   - วท.บ. สถิติ ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน (อ.อเนก) 

 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทดแทน
ให้เร็วที่สุด  

2. ข้อมูลจากกองบริการการศึกษากับคณะไม่
สอดคล้องกันในการส่ง มคอ.5 

ควรมีระบบติดตามตรวจสอบการส่ง มคอ.5 และ
ประสานงานกับกองบริการการศึกษาด้วย 

3. . การรายงาน มคอ.5 เอกสารขาดความสมบูรณ์ 
อาทิ ไม่มีการลงวันที่ ไม่มีการลงนามจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 

4. หลักสูตรส่วนใหญ่ที่มีการรายงาน มคอ.7 เอกสาร
ขาดความสมบูรณ์ อาทิ ไม่มีการลงวันที่ ไม่มีการลง
นามจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณบดี  

ด าเนินการให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

5. การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แสดง
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเฉพาะรายวิชาที่คณะฯ 
ด าเนินการ  
    - เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 2.1.6  ร้อยละของ
จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) ต่อจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษานั้นทั้งหมด 

1. ต้องคิดจากรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษานั้น 
2. ทุกหลักสูตรต้องมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน 
วิธีการค านวณ 
  จ านวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ                                
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท้ังหมด 
 

6. การรายงาน ตัวบ่งชี้ 2.1.9  จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของ
บางหลักสูตรเป็นการรายงานตามจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (5 ท่าน) และบางหลักสูตรรายงาน
เป็นจ านวนอาจารที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดในคณะ/
ภาควิชา 

อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ที่มีรายชื่อเป็น
อาจารย์ประจ าตามเล่ม มคอ.2 ของหลักสูตรและ
ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้นตามเกณฑ์ สกอ. 
 

 
 
 
 
 

X 100 
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ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
7. การรายงาน ตัวบ่งชี้ 2.1.10  จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพของบางหลักสูตรเป็นการ
รายงานตามจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนและบางหลักสูตรรายงานเป็นจ านวนจ านวน
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมดในคณะ/ภาควิชา 

1. การค านวณให้คิดเป็นระดับหลักสูตร หากไม่
สามารถนับจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนเป็นรายหลักสูตรได้ให้นับเป็นระดับภาควิชา และ
หากไม่มีภาควิชาให้นับระดับคณะ 
2. การนับจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้นับระยะเวลาการท างานตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 
 

 (อาจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ) 
(ผู้ตรวจประเมิน) 
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หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
การศึกษาบัณฑิต ทุกสาขา 
ขาด มคอ.5 ในบางรายวิชาของคณะร่วมผลิต  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

 
ควรมีการติดตามและประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบ 
(คณะศึกษาศาสตร์) โดยต้องมีรายงาน มคอ.5 ให้ครบ
ตามจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรในปี
การศึกษานั้น 

การศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน เกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งหลักสูตรมีการด าเนินการทดแทนล่าช้า 
เกิดการขาดช่วง 

 
- ควรวางแผนจัดหาอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ  ให้ด าเนินการแจ้งและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทดแทนต่อเนื่องให้เร็วที่สุด  

การศึกษาบัณฑิต (สาขาคณิตศาสตร์) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ครบ ขาด 2 ท่าน         
(ลาศึกษาต่อ) ซึ่งหลักสูตรมีการด าเนินการประกาศรับ
สมัครแล้ว 3 ครั้ง แต่ยังไม่ได้คนมาสมัครหรือมีแต่
คุณสมบัติไม่เหมาะสม 
2. กระบวนการในการด าเนินงานตามรายงานการ
ประชุมยังขาดความสมบูรณ์  

 
1. ให้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทดแทนให้เร็วที่สุด และให้ท าเรื่องแจ้งอย่างเป็น
ทางการ 
 
2. รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ควรมีขั้นตอนการวางแผนการติดตาม การทบทวนผล
การด าเนินงาน และ การประเมินผลของหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาบัณฑิต (สาขาฟิสิกส์) 
- ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน  

 
- ให้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทดแทนให้เร็วที่สุด 

การศึกษาบัณฑิต (สาขาเคมี) 
- กระบวนการในการด าเนินงานตามรายงานการ
ประชุมยังขาดความสมบูรณ์ 

 
- รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมี
ขั้นตอนการวางแผนการติดตาม การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และ การประเมินผลของหลักสูตร เพ่ือให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
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ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ขาด มคอ.5 ในบางรายวิชาของคณะร่วมผลิต  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

 
ควรมีการติดตามและประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบ 
(คณะศึกษาศาสตร์) โดยต้องมีรายงาน มคอ.5 ให้ครบ
ตามจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรในปี
การศึกษานั้น 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
- กระบวนการในการด าเนินงานตามรายงานการ
ประชุมยังขาดความสมบูรณ์ 

 
- รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรควร
มีข้ันตอนการวางแผนการติดตาม การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และ การประเมินผลของหลักสูตร เพ่ือให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 
ไม่พบร่องรอยการน าผลจาก มคอ.7 ปีที่ผ่านมา มา
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ควรน าผลจาก มคอ.7 ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน  พลโยธา) 

(ผู้ตรวจประเมิน) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1.สรุปจ านวนหลักสูตร (SAR) ไม่ตรงกับที่รายงานเมื่อ
เข้าตรวจหลักสูตร ระดับภาควิชา 
 
2. มคอ.7 ไม่สอดคล้องในแบบประเมินหลักสูตร  
บางหัวข้อ/บางตัวบ่งชี้ เช่น จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ฯลฯ 

1.1 ให้รวบรวมและจัดท า SAR ใหม่ให้ตรง  
1.2 ติดตามการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2548 ให้ครบทกุหลักสูตร 
2. ให้จัดท าให้สอดคล้องครบถ้วน 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายธิดา ลาภอนันตสิน) 

(ผู้ตรวจประเมิน) 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา (กศ.ด.) 

ปัญหาที่พบในการตรวจหลักสูตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1.หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทั้ง 5 หลักสูตรมีผู้เรียนน้อย 
ทั้งท่ีหลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเพราะเป็นการสร้าง
องค์ความรู้และผลักดันบัณฑิตระดับสูงที่เป็นหลักของ
วิทยาศาสตร์อีกท้ังมีจุดเด่นในเชิงศาสตร์เฉพาะ มี
จุดเน้นที่หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพ
คณาจารย์ในปัจจุบัน 
2.หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรขาดการสนับสนุนด้าน
เครื่องมือ ทรัพยากร ด้านการเงินและทุนการศึกษา
แก่นิสิต  

- ควรมีการวางแผนด้านการก าหนดลักษณะที่ส าคัญ
ของหลักสูตร ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งจะ
น าไปสู่ กลุ่ ม เป้ าหมายของผู้ เ รี ยนและวางแผน  
ปร ะช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี        
ความโดดเด่น 
 
 
 
- จัดหาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย
และเพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.นภดล  ทองนพเนื้อ) 

(ผู้ตรวจประเมิน) 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 

* ล าดับที่ที่ปรากฏอาจไม่เรียงล าดับตัวเลข เพราะเป็นล าดับที่ตามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปี
การศึกษา 2556 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 29 
2 - -ระดับอนุปริญญา - 
3 - -ระดับปริญญาตรี 14 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 15 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
8 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 10 
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
10 - -ระดับปริญญาเอก 5 
587 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 5 
25 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 
26 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
27 - -ระดับอนุปริญญา - 
28 - -ระดับปริญญาตรี - 
29 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
30 - -ระดับปริญญาโท - 
31 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
32 - -ระดับปริญญาเอก - 
33 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบ 
- 

34 - -ระดับอนุปริญญา - 
35 - -ระดับปริญญาตรี - 
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
37 - -ระดับปริญญาโท - 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
39 - -ระดับปริญญาเอก - 
40 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 31 
41 - -ระดับอนุปริญญา - 
42 - -ระดับปริญญาตรี 14 
43 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
44 - -ระดับปริญญาโท 12 
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
46 - -ระดับปริญญาเอก 5 
47 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
30 

48 - -ระดับอนุปริญญา - 
49 - -ระดับปริญญาตรี 14 
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
51 - -ระดับปริญญาโท 11 
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
53 - -ระดับปริญญาเอก 6 
11 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 9 
12 - -ระดับอนุปริญญา - 
13 - -ระดับปริญญาตรี 5 
14 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
15 - -ระดับปริญญาโท 4 
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
17 - -ระดับปริญญาเอก - 
18 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ

ทั้งหมด 
5 

19 - -ระดับอนุปริญญา - 
20 - -ระดับปริญญาตรี 5 
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
22 - -ระดับปริญญาโท - 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
24 - -ระดับปริญญาเอก - 
61 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- 

62 - -ระดับอนุปริญญา - 
63 - -ระดับปริญญาตรี - 
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
65 - -ระดับปริญญาโท - 
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
67 - -ระดับปริญญาเอก - 
54 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

 

55 - -ระดับอนุปริญญา  
56 - -ระดับปริญญาตรี  
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
58 - -ระดับปริญญาโท  
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
60 - -ระดับปริญญาเอก  
695 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
29 

696 - -ระดับอนุปริญญา - 
697 - -ระดับปริญญาตรี 13*เหลือ กศ.บ.

วิทย์ท่ัวไป 

698 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
699 - -ระดับปริญญาโท 11 
700 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
701 - -ระดบัปริญญาเอก 5 
68 จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
9 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
69 - -ระดับอนุปริญญา - 
70 - -ระดับปริญญาตรี 5 
71 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
72 - -ระดับปริญญาโท 4 
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
74 - -ระดับปริญญาเอก  - 
75 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2764 
76 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 
77 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2621 
78 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
79 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 122 
80 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 122 
81 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 
82 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
83 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  21 
102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 129.5 
599 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
600 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
601 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   
597 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ)  
 

107 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
109 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
110 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
111 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
112 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
114 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
115 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
116 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
117 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
118 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
119 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
120 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
121 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
122 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
595 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีท่ี

เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 
 

123 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2764 
124 - -ระดับอนุปริญญา - 
125 - -ระดับปริญญาตรี 2621 
126 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
127 - -ระดับปริญญาโท 122 
128 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
129 - -ระดับปริญญาเอก 21 
130 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  
131 จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
 

132 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

133 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

134 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

135 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

84 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 574 
85 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  561 
86 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 
374 

87 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
88 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
681 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
89 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 97 
682 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
683 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
90 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
 

669 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 574 
670 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 23 
671 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 7 
93 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
146 

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

605.16 

96 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 

97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
 

26.36 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
99 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2 

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

8.80 

691 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.16 
692 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 154 
602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
640.32 

165 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย] 

13 

672 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
166 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
2 

167 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

10 

170 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 
175 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
- 

176 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
177 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
178 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

179 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
180 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
91 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
23 คน 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
181 จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
8 ผลงาน 

183 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนัก
อ่ืนๆ) 

1 

184 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

- 

185 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- 

186 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับ 
ในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

7 ผลงาน 

588 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

8 ผลงาน 

589 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
590 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
591 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

592 - -จ านวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
593 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
92 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 7 
677 (สบช.)จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
678 (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)  
679 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี  
680 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน  
702 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 513 



51 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
703 - -ระดับอนุปริญญา - 
704 - -ระดับปริญญาตรี 432 
705 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
706 - -ระดับปริญญาโท 69 
707 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
708 - -ระดับปริญญาเอก 12 
709 จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 513 
710 - -ระดับอนุปริญญา - 
711 - -ระดับปริญญาตรี 432 
712 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
713 - -ระดับปริญญาโท 69 
714 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
715 - -ระดับปริญญาเอก 12 
716 จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 
0 

717 - -ระดับอนุปริญญา 0 
718 - -ระดับปริญญาตรี 0 
719 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 
720 - -ระดับปริญญาโท 0 
721 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
722 - -ระดับปริญญาเอก 0 
723 (สพล.) จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาหรือท างานในสถาน

ประกอบการที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 
 

724 (สพล.) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
725 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ 
 

726 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

 

727 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
728 (สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
684 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.24 

685 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 4.08 

686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.23 

146 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

 

147 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
164 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร 
 

148 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 7,341,900 
149 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,341,900 
150 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
151 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
152 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 7,549,610 
153 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,549,610 
154 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
155 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
156 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 131.5 
157 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
158 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
159 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
160 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 120.5 
161 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120.5 
162 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
163 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
612 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 11 
613 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  11 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
614 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
615 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
616 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
617 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
618 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
619 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
193 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 

ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

28 

626 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  28 
627 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
628 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
194 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน 
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- 

629 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
630 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
631 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
195 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่

ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

- 

632 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
633 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
634 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
200 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

30 

647 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 
648 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ์2556  
 

ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
649 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
202 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- 

653 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
654 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
655 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
203 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- 

656 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
657 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
658 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
204 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- 

659 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
660 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
661 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
205 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- 

662 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
663 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
664 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
206 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
4 

665 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
666 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
667 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
207 จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 9 
208 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - 
209 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  14 
210 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 5 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
211 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 
212 - -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  
11 

213 - -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ 50 ของชิ้นงาน) 

- 

9850 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ  

 19 

9851 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 9 
9852 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 
- 

9853 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

6 

9854 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

- 

9855 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

24 

9856 จ านวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานสากล ISI 

 - 

9857 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
9858 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
9859 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
9860 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9861 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 4 
9862 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมศึกษาต่อ) 130.5 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
9863 จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมศึกษาต่อ) - 
9864 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ 
19 

9865 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 9 
9866 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 
- 

9867 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

6 

9868 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

- 

9869 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

24 

9870 จ านวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานสากล ISI 

- 

9871 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
9872 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
9873 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
9874 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9875 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 4 
9876 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมศึกษาต่อ) 129.5 
9877 จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมศึกษาต่อ) - 
214 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 14 
215 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 8 
216 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 
594 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
2 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3.63 

585 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  - 
586 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  - 
9811 ผลรวมของคะแนนส ารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป - 
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด - 
694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.40 

579 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 115 
580 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

(คะแนนเต็ม 5) 
3.99 

581 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 6 
582 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.23 

583 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 2 
584 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.80 

688 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 493.8 
689 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 123 
668 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.01 
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.74 

222 จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด  
223 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี  
224 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร  
225 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง  
226 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น  
227 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ  
229 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า  
230 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
232 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์  
231 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู  
233 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว  
234 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม  
235 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ  
236 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
237 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  
238 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

 

239 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

240 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

241 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

242 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

243 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ทมิฬที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

245 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า
ที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

246 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา 
ฟิลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

247 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

248 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

249 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ล าดับที่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
250 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา

เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
 

251 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

252 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

253 - -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
ของคะแนนเต็ม) 

 

608 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
609 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
 

610 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก 
ยาเสพติดทุกชนิด 
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สรุปผลการสมัภาษณ ์และการตรวจเย่ียม 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร 

1. จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อยมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

 - คณะก าลังด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 - มีโครงการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่นให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

 - แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน  

ข้อเสนอแนะ : เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและศักยภาพของคณาจารย์ ผลงานวิจัยของคณะสู่

สาธารณะให้เป็นที่รู้จักในสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบถ้วน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการ 

 - มีข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด ประกอบกับสัดส่วนต่อนิสิตต่อ

อาจารย์ที่ท าให้การจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่สมบูรณ์ แต่คณะก าลัง

เร่งด าเนินการอ านาจพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียนหรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

4. คณะมีวิธีบริหารจัดการก าลังคนอย่างไร ต่อสถานการณ์ที่มีผู้เกษียนจ านวนมากและอาจารย์รุ่นใหม่ยังไม่มี
ต าแหน่งวิชาการจ านวนหนึ่ง 
 - พิจารณาจ้างอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ต่ออายุราชการ (65 ปี)  

 - มีมาตรการและการสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการทางด้านการจัดบรรยากาศการ

วิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาวิจัย ลดระยะเวลาภายในคณะในการกลั่นกรองผลงาน เพ่ือการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มคณาจารย์ 

1. ภาระงานของอาจารย์เหมาะสมหรือไม่ มีความคิดเห็นหรือความต้องการสิ่งใดเพ่ิมเติม 

 - ทราบข้อก าหนดภาระงานตามพันธกิจและมภีาระงานไม่มากเกินไป สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 

- อยากได้รับการสนับสนุนให้มีเวลาท าวิจัยอย่างเพียงพอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่

ทันสมัยส าหรับการท าวิจัย และมีจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ 

2. สวัสดิการที่ได้รับ เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

 - เงินสวัสดิการ 15,000 บาท ต่อคน ต่อปี ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาจารย์ที่มี

ภาระค่าเล่าเรียนบุตร 

 - ทุนพัฒนาบุคลากรที่คณะจัดสรรในภาควิชาได้ใช้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 

 - ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ต้องส ารวจก่อน และใช้เวลานานใน

การเบิกจ่ายคืน 

 - รถตู้รับส่งอาจารย์ไปสอนที่องครักษ์จ านวนไม่เพียงพอ และไม่มีความปลอดภัย 

3. อาจารย์มีภาระงานการจัดท า มคอ. ในรายวิชาที่สอนและการติดตาม มคอ. รายวิชาอ่ืน เพ่ือประกอบ

รายงานผลด าเนินการหลักสูตรมีปัญหา อุปสรรค อย่างไรหรือไม่ 

 - มีความล่าช้าและไม่สะดวกในการติดตาม มคอ. จากคณะอ่ืนๆ และเสนอว่าควรมีหน่วยงานกลาง

ของมหาวิทยาลัยช่วยติดตามอ านวยความสะดวกให้ เพ่ือด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา 

 - มีความกังวลเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ทราบว่าจะมีการก าหนดเกณฑ์ใหม่จาก 

สกอ.  

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ความสุข ความพึงพอใจในงานความภาคภูมิใจที่ได้อยู่คณะนี้ 

 - บุคลากรสายสนับสนุนมีความศรัทธาในองค์กร เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของผู้บริหาร มุ่งมั่น

ท างานตามหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับคณะในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ มีความภาคภูมิใจ 

2. การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

 - บางต าแหน่งงานยังขาดความชัดเจนในความก้าวหน้าตามสายงาน ต้องการได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถและเพ่ิมพูนศักยภาพเพ่ือรองรับพันธกิจของคณะในอนาคต โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มนิสิตปริญญาตรี , บัณฑิตศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือท างานเหมาะสมเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

 - นิสิตมีความพอใจต่อคุณภาพศักยภาพของอาจารย์ โดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 - อุปกรณ์เครื่องมือทดลองที่ได้ฝึกใช้จริงระหว่างเรียนในระดับปริญญาตรีมีประโยชน์ในการท างาน

และเป็นข้อได้เปรียบ เมื่อเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอ่ืนๆ (เคมี) 

 - เครื่องมือขั้นสูงส าหรับการท าวิจัยไม่เพียงพอ (เคมี , ฟิสิกส์ ) มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการศึกษา

และค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องรับผิดชอบ ในบางกรณีอาจารย์ใช้ทุนวิจัยของอาจารย์ช่วยสนับสนุนด้วย 
 

2. ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 - นิสิตระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวเข้ากับสังคม

ภายนอกเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 - นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อแผนกิจกรรมและการประเมินผล

กิจกรรมของคณะ 

 - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเพราะมุ่งเน้นการเรียน การ

ท าวิจัยให้เสร็จตรงตามเวลา 
 

3. นิสิตต้องการให้คณะสนับสนุนสิ่งใดเพ่ิมเติมบ้าง 

 - นิสิตระดับปริญญาตรีต้องการหนังสือต าราประกอบการค้นคว้าท าโครงการวิจัย เนื่องจากห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเฉพาะสาขาไม่เพียงพอ อยากให้คณะมีห้องสมุดเป้นของตนเองเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษา จ านวนเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้

เพียงพอไม่ต้องแย่งใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและงานวิจัยของอาจารย์ 

 ในภาพรวมนิสิตมีความรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจในการศึกษาที่สถาบันเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษา แม้จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอ่ืนที่มีชื่อเสียง และต้องการสนับสนุนคณะให้นิสิต 

รุ่นน้องเข้าศึกษาต่อตามท่ีคณะต้องการ 

 
กรรมการผู้ตรวจเยี่ยม 
1. รองศาสตราจารย์ศศิธร  วรรณพงษ์  3. อาจารย์วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล   
2. อาจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ   4. นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม 
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ข้อมูลผู้แทนเข้าร่วมสัมภาษณ์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
คณะวิทยาศาสตร์ห้องประชุม 3B อาคาร 19 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 
กลุ่มการสัมภาษณ์ ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร 
- คณบด ี
- รองคณบด ี
 
 
 
 
- หัวหน้าภาควิชา 

 
ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์  
อ.นิรันดร์พงษ์พันธุ ์
ผศ.ศิรลิักษณ์ เรืองรุ่งโรจน ์
ผศ.ณัฐพงศ์ พินิจค้า 
ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ 
อ.ญานิน กองทิพย์  
อ.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป 
ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ 
ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
ผศ.สุพจน์  มุศริ ิ
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรดี ี

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนแลวิจัย 
รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพฯ 
รองคณบดฝี่ายพัฒนาศักยภาพฯ 
หัวหน้าภาควิชาเคม ี
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร ์
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณาจารย์ท างาน 
น้อยกว่า 5 ป ี

อ.วลัยกร  นิตยพัฒน ์
อ.ทรงศักดิ์  พงษ์หิรัญ 
อ.บงกช  พิชัยก าจรวุฒิ 

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส ์
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณาจารย์ท างาน 
มากกว่า 5 ป ี

อ.เข้ม  พุ่มสะอาด 
อ.งามจิต  ไพรงาม 
ผศ.มะยูโซะ๊  กูโน 
อ.สุกัญญา หะยสีาและ 

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส ์
อาจารย์ภาควิชาเคม ี
อาจารย์ภาควิชาเคม ี
อาจารย์ภาควิชาคณติศาสตร ์

บุคลากรสายสนับสนุนท างานน้อย
กว่า 5 ปี 

คุณยุวภาวดี  โคษา 
คุณกมลทิพย์  ส่งแจ้ง 
คุณเกียรติศักดิ์  ภูตะม ี

นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรสายสนับสนุนท างาน
มากกว่า 5 ป ี

คุณชลรดา  สารทสมยั 
คุณฉัตรพร  ปุณะศิร ิ
คุณกรรณพร  วงษ์งาม 
คุณสยาม หาบ้านแท่น 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 

นิสิตปัจจุบันระดับ ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา โท - เอก 
(เน้นนิสิตที่จัดท ากจิกรรม อาทิ 
นิสิตสโมสร) 

นายจิรภาส ประทีป ณ ถลาง 
นายศักรินทร์ อจิมา 
นายวันเฉลิม อุปไมย ์
นายอดิพล  สว่างอารมณ ์
นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ 
นางสาวสุภคั ยังเจรญิ 

ประธานสโมสรนสิิต 
นิสิตสโมสร 
นิสิตระดับ ป.โท ภาควิชาเคม ี
นิสิตระดับ ป.โท ภาควิชาฟิสิกส ์
ภาควิชาชีววิทยา นิสิตระดับ ป.โท 
นิสิตระดับ ป.เอก ภาควิชาชีววิทยา 
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ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

 ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Desktop Assessment) 

  

09.30 – 12.00 น. การประเมินหลักสูตรทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (35 
หลักสูตร) 

  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. การประเมินหลักสูตรทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (ต่อ)   

15.00 – 16.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือสรุปผลการประเมิน
หลักสูตร 

  

 
วันที่ 11 มิถุนายน 2557 

 ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้   

12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
(ต่อ) 

  

16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรียม
ประเด็นสัมภาษณ์ 
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วันที่ 12 มิถุนายน 2557 

ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

09.00 – 12.00 น. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานการเรียนการสอนและหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 
การสัมภาษณ์ (ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร/นิสิต) 

แยกตามคณะ/
หน่วยงาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้   
  วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ   

16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปงานประจ าวัน   

 
            วันที่ 13 มิถุนายน 2557 

ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและ presentation น าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
    * การน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร 
    * common comments / ผลคะแนนการประเมิน 

 

14.00 – 15.00 น. การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    * การน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร 
    * common comments / ผลคะแนนการประเมิน 

 

15.00 – 16.00 น. การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
    * การน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร 
    * common comments / ผลคะแนนการประเมิน 
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