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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง ประกาศองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการประกาศองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับ
มหาวิทยาลัยในวันที2่-4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (จ านวน15 
ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ 

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 

1. การผลิตบัณฑิต    

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.46 3.46 พอใช้ 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 ดีมาก 
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.62 2.62 พอใช้ 
สกอ. 1.4  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5.00 5.00 ดีมาก 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ดีมาก 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ดีมาก 
2. การวิจัย     
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 ดีมาก 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 3.47 พอใช้ 
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.29 4.55 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ    
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
สกอ.  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก 
5.การบริหารจัดการ    
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 ดีมาก 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ 

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 

มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5.00 5.00 ดีมาก 
มศว  5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13ตัวบ่งชี้) 

4.64 4.55 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ มศว(2 ตัวบ่งชี้) 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (15ตัวบ่งชี้) 

4.69 4.61 ดีมาก 
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บทน า 
 

ชือ่หน่วยงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ประวัติความเป็นมา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขต

วัฒนา 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 และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า 

หัวหน้าคณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตท้ัง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน 

พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาส าหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
สถานที่ตั้ง  

114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา (Philosophy) 

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม 

ปณิธาน (Pledge) 
มุ่งม่ันงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่

เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน์(Vision)  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 

ค่านิยม (Core Values) 
S Scientific Excellence    
C Corporate and Social Responsibility  
I International Recognition 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  ตามระบบคุณภาพและกลไก 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้คณะวิทยาศาสตร์ ทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้ คณะวิทยาศาสตร์  ทราบจุดแข็ งจุ ดที่ ควร พัฒนา/ปรับปรุ งตลอดจนได้ รั บ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิทยาศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรนิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และจดบันทึก 
4.2 การตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับคุณภาพ 
ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบประกอบด้วยจ านวน15ตัว
บ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว จ านวน 2 ตัวบ่งชี้โดยใช้เกณฑ์การประเมินมี
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2558มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
และมศว เท่ากับ 4.61 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) และตัวบ่งชี้ของ สกอ. เท่ากับ 4.55 คะแนน (การ
ด าเนินงานในระดบัดีมาก)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) 
 

ตวั
บ่งช้ี
คณุภ
าพ 

ช่ือตวับ่งช้ี 

ชนิ
ด
ตวั
บ่ง
ช้ี 

หน่ว
ยนับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมา
ย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ
เป้าห
มาย 

คะแ
นน
ประเ
มิน 

1 2 3 4 5 ตวัตัง้ 
ตวัห
าร 

ผลลพั
ธ ์

(คะแ
นน
เตม็ 
5) 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 6  ตวับ่งช้ี  4.35 

สกอ 
1.1  

ผลการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรโดยรวม 

O 
คะแ
นน 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิทุก
หลกัสตูร 

3.01 100.33 
29.0

0 
3.46 / 3.46 

สกอ 
1.2  

อาจารยป์ระจ าคณะทีม่ี
คุณวฒุปิรญิญาเอก 

I 
รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80
เท่ากบั 5 

รอ้ยละ 
80.00 

124.00 
148.
00 

83.78 / 5.00 

สกอ 
1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวชิาการ 
I 

รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80
เท่ากบั 5 

รอ้ยละ 
40.00 

62.00 
148.
00 

41.89 / 2.62 

สกอ 
1.4 

จ านวนนิสติเตม็เวลา
เทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

I 
คะแ
นน 

เทยีบเกณฑม์าตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวชิา 5.00 

    

5.00 / 5.00 

สกอ 
1.5 

การบรกิารนิสติระดบั
ปรญิญาตร ี

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6  6 ขอ้ / 5.00 

สกอ 
1.6   

กจิกรรมนิสติระดบัปรญิญา
ตร ี

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั                 คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 3  ตวับ่งช้ี  4.34 

สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการบรหิาร
และ พฒันางานวจิยัหรอื
งานสรา้งสรรค ์ 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

สกอ 
2.2 

เงนิสนบัสนุนงานวจิยั และ
งานสรา้งสรรค ์

I 
บาท/
คน 

เทยีบบรรยตัไิตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

220,000
.00 

22,448,1
32.00 

147.
00 

152,70
8.38 

X 3.47 

สกอ 
2.3 ผลงานทางวชิาการของ

อาจารย ์ประจ าและนกัวจิยั 
O 

รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

รอ้ยละ 
60.00 

80.80 
148.
00 

54.59 X 4.55 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ 

              คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 1  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ 
3.1 

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี
คณุภ
าพ 

ช่ือตวับ่งช้ี 

ชนิ
ด
ตวั
บ่ง
ช้ี 

หน่ว
ยนับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมา
ย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ
เป้าห
มาย 

คะแ
นน
ประเ
มิน 

1 2 3 4 5 ตวัตัง้ 
ตวัห
าร 

ผลลพั
ธ ์

(คะแ
นน
เตม็ 
5) 

องคป์ระกอบท่ี 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม  

            คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 1  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ. 
4.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6,7 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ               คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 4  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ. 
5.1 

การบรหิารของคณะเพื่อการ
ก ากบั ตดิตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกจิกลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของคณะ  

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5,6 
ขอ้ 

7 
ขอ้ 

7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

สกอ. 
5.2  

ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

มศว  
5.1 การบรหิารจดัการแบบลนี 

(Lean Management ) 
P ขอ้ 

1,2 
ขอ้ 

3 
ขอ้ 

4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

มศว  
5.2 

การด าเนินการตาม
มาตรการรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
และประหยดัพลงังาน 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3 
ขอ้ 

4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

5 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้ / 5.00 

  
  

คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 15  ตวับ่งช้ี  4.61 

 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้(ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า  

- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบันฑิต   มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี 
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี 
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
- องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 
  



10 
 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2558(ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 

ตวั
บ่งช้ี
คณุภ
าพ 

ช่ือตวับ่งช้ี 

ชนิ
ด
ตวั
บ่ง
ช้ี 

หน่ว
ยนับ 

เกณฑก์ารประเมินคะแนน 

เป้าหมา
ย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ
เป้าห
มาย 

คะแ
นน
ประเ
มิน 

1 2 3 4 5 ตวัตัง้ 
ตวัห
าร 

ผลลพั
ธ ์

(คะแ
นน
เตม็ 
5) 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 6  ตวับ่งช้ี  4.35 

สกอ 
1.1  

ผลการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรโดยรวม 

O 
คะแ
นน 

ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิทุก
หลกัสตูร 

3.01 100.33 
29.0

0 
3.46 / 3.46 

สกอ 
1.2  

อาจารยป์ระจ าคณะทีม่ี
คุณวฒุปิรญิญาเอก 

I 
รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80
เท่ากบั 5 

รอ้ยละ 
80.00 

124.00 
148.
00 

83.78 / 5.00 

สกอ 
1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารง

ต าแหน่งทางวชิาการ 
I 

รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางคร์อ้ยละ 80
เท่ากบั 5 

รอ้ยละ 
40.00 

62.00 
148.
00 

41.89 / 2.62 

สกอ 
1.4 

จ านวนนิสติเตม็เวลา
เทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  

I 
คะแ
นน 

เทยีบเกณฑม์าตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวชิา 5.00 

    

5.00 / 5.00 

สกอ 
1.5 

การบรกิารนิสติระดบั
ปรญิญาตร ี

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6  6 ขอ้ / 5.00 

สกอ 
1.6   

กจิกรรมนิสติระดบัปรญิญา
ตร ี

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั                 คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 3  ตวับ่งช้ี  4.34 

สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการบรหิาร
และ พฒันางานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรค ์ 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

สกอ 
2.2 

เงนิสนบัสนุนงานวจิยั และ
งานสรา้งสรรค ์

I 
บาท/
คน 

เทยีบบรรยตัไิตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

220,000
.00 

22,448,1
32.00 

147.
00 

152,70
8.38 

X 3.47 

สกอ 
2.3 ผลงานทางวชิาการของ

อาจารย ์ประจ าและนกัวจิยั 
O 

รอ้ย
ละ 

เทยีบบรรยตัไิตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

รอ้ยละ 
60.00 

80.80 
148.
00 

54.59 X 4.55 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ 

              คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 1  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ 
3.1 

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม  

            คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 1  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ. 
4.1 ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
P ขอ้ 

1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6,7 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ / 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ               คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 2  ตวับ่งช้ี  5.00 

สกอ. 
5.1 

การบรหิารของคณะเพื่อการ
ก ากบั ตดิตามผลลพัธ์ตาม
พนัธกจิกลุ่มสถาบนั และ
เอกลกัษณ์ของคณะ  

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5,6 
ขอ้ 

7 
ขอ้ 

7 ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้ / 5.00 

สกอ. 
5.2  

ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร 

P ขอ้ 
1 
ขอ้ 

2 
ขอ้ 

3,4 
ขอ้ 

5 
ขอ้ 

6 
ขอ้ 

6 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้ / 5.00 

  
  

คะแนนเฉล่ียรวมจากจ านวนตวับ่งช้ี = 13  ตวับ่งช้ี  4.55 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

 จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ  4.55 ซ่ึงอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ดัง
รายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 

ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
จ านวน
ตวับง่ช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

I P O คะแนน
เฉล่ีย 

  

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 6  4.21 5.00 3.46 4.35 การด าเนินงาน
ระดบัด ี

  

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั   3  3.47 5.00 4.55 4.34 การด าเนินงาน
ระดบัด ี

  

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดบัดมีาก 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  การท านุบ ารงุ
ศิลปะและวฒันธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดบัดมีาก 

  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 4  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดบัดมีาก 

  

รวม 15  4  9  2  - 
    

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

4.02 5.00 4.00 4.61 การด าเนินงาน
ระดบัดมีาก 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน
ระดบัด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดบัดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดบัด ี

  0.00<=1.50 การด าเนินงานตอ้ง
ปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานตอ้ง
ปรบัปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดบั
พอใช ้
3.51-4.50   การด าเนินงานระดบั
ด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดบั
ดมีาก 

 
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า  คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process ) และ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มีผลการ
ด าเนินงาน 

- ด้านปัจจัยน าเข้า.ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี  
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- ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
- ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี 

  



14 
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ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
จ านวน
ตวับง่ช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O คะแนน

เฉล่ีย 
องคป์ระกอบท่ี 1 การ
ผลิตบณัฑิต 

6  4.21 5.00 3.46 4.35 การด าเนินงานระดบัด ี   

องคป์ระกอบท่ี 2 การ
วิจยั   

3  3.47 5.00 4.55 4.34 การด าเนินงานระดบัด ี   

องคป์ระกอบท่ี 3 การ
บริการวิชาการ 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดี
มาก 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  การ
ท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดี
มาก 

  

องคป์ระกอบท่ี 5 การ
บริหารจดัการ 

2  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดี
มาก 

  

รวม 13  4  7  2  - 
    

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

4.02 5.00 4.00 4.55 การด าเนินงานระดบัดี
มาก 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน
ระดบัด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดบัดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดบัด ี

  0.00<=1.50 การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50   การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดบัดมีาก 

  
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้  (13 ตัวบ่งชี้ )  เท่ากับ 4.55 ซึ่ งอยู่ ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า 
( Input)กระบวนการ (Process)และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ 
มีผลการด าเนินงาน 

- ด้านปัจจัยน าเข้า.ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี  
- ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
- ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี 

  



15 
 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558วันที่ 2-4 เดือน สิงหาคมพ.ศ. 2559
ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
และคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.55 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

ในการนี้  คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อสั ง เกต/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 
1. คณะควรน าข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันระดับอาเซียน 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. อาจารย์มีงานวิจัยที่สามารถน าองค์ความรู้มา
พัฒนาการสอนนิสิตได้จ านวนมาก 

1. อาจารย์ควรพัฒนางานวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อไป  

2. คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอกเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

- 

3. นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
กิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างชัดเจนและมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วนและมีกิจกรรมหลากหลาย  

3. เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแผนยุทธศาสตร์ด้าน
กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อให้ทุกหลักสูตรมีแนวทางท่ี
สอดคล้องกัน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ผลการประเมินหลักสูตร (ในองค์ประกอบที่ 2-6) 
ยังพบมีบางหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตร  

1. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2.จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

2.1 ควรมีแผนการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยก าหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี้
ความส าเร็จที่ชัดเจน 
2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ
มากขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่ดี 
ส่งผลให้มีผลงานวิจัยจากอาจารย์รุ่นใหม่และ
โครงการวิจัยร่วมระหว่างภาควิชามากขึ้น  

1. เพ่ิมระบบสนับสนุนการหาทุนวิจัยจากภายนอก 
โดยเฉพาะระบบอ านวยความสะดวกงานเอกสารและ
การประสานงาน  

2. คณาจารย์ส่วนหนึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

2. หาแนวทางในการส่งเสริมคณาจารย์ทุกท่านใน
คณะให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติให้เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากผลงานที่ตีพิมพ์มาจากอาจารย์เพียงบางท่าน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. สารสนเทศเพ่ือบริหารการวิจัยบางรายการยังไม่
เป็นปัจจุบัน  

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทุนวิจัย งานวิจัยของคณาจารย์ 
และผลงานตีพิมพ์ ในส่วนที่เผยแพร่ได้ แก่สาธารณชน 
และเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยใหม่ รวมถึงนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ทุกภาควิชามีส่วนร่วมในการให้การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 

1.1 ในการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ควรเพ่ิม
โครงการบริการวิชาการที่มาจากการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนและสังคมในแต่ละปี  
1.2 ควรมีการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย 1 
ชุมชนในการให้บริการวิชาการระยะยาว อย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ศักยภาพของคณะในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน เพ่ือช่วยให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. คณะให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยก าหนดเป็น
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแผนส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ควรเพ่ิมเป้าหมายในการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ผู้บริหารระดับคณะฯ และระดับภาควิชาให้
ความส าคัญกับการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจการบริหารหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ และคุณภาพหลักสูตร รวมถึงมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2.1 ผู้บริหารควรน าผลการด าเนินการประจ าปีมา
ประกอบการพิจารณาทบทวนเป้าหมายและตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีความท้าทายและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียน 
2.2 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ควรมีการประเมินความส าเร็จของ
แผนให้ชัดเจน  โดยก าหนดตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
2.3 การจัดการความรู้ขององค์กร ควรเน้นด้านการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทีป่ระเมนิ 29 

2 จ านวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 14 

3 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 49.85 

4 จ านวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 10 

5 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 33.91 

6 จ านวนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 5 

7 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 16.57 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลกัสตูร 100.33 

สกอ. 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 148.0 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก 124.0 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 148.0 

12 อาจารยป์ระจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหน่งทางวชิาการ 86.0 

13 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี 0.0 

14 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาตรี 0.0 

15 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาตรี 0.0 

16 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท 7.0 

17 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาโท 0.0 

18 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาโท 0.0 

19 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก 37.0 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

20 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาเอก 15.0 

21 จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ทีม่วีุฒปิริญญาเอก 3.0 

22 ผลรวมจ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 62.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  (ตามรายงานการวิเคราะหข์องกอง
แผนงาน) 

23 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 148.0 

24 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวชิา   
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 148.0 
 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

25 จ านวนนิสติเตม็เวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1)   
 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
 - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  
 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

26 จ านวนนิสติเตม็เวลา (FTES) ปรบัเป็นปรญิญาตร ี
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

 - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 2,483.55 

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

27 จ านวนนิสติเตม็เวลารวมทุกระดบัเท่ากนั แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 2,483.55 
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

28 สดัสว่นจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจ า 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 16.78 
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 
  

29 สดัสว่นจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจ า ตามเกณฑม์าตรฐาน 
  

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   

   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 20 
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   
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ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

   - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

30 รอ้ยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสดัสว่นจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะ 

-16.10 

   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   
   - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ

ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 
  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) -16.10 
   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   
   - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  
 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

31 ค่าเฉลีย่คะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
   - แพทยศาสตร ์(4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร ์(6 : 1)   

  
 - วทิยาศาสตรส์ขุภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผงัเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร,์วจิติรศลิป์ และ
ประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

   - วทิยาศาสตรก์ายภาพ วศิวกรรมศาสตร ์เกษตร ป่าไม ้และประมง (20 : 1) 5.00 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(30 : 1)   

  
 - สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร ์(25 : 1) 

  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่นิสติใน
คณะ 

3.78 

33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของการใหบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหล่งงานทัง้เตม็เวลาและ
นอกเวลาแก่นิสติ 

3.69 

34 ผลรวมคะแนนเฉลีย่การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษาแก่
นิสติ 

3.77 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

35 จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิ ไม่นบัลาศกึษาต่อ 147.00 

  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 147.0 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

36 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน 14,504,252.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 14,504,252.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

37 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายใน 14,504,252.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 14,504,252.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

38 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายใน   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

39 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก 7,943,880.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 7,943,880.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

40 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก 7,943,880 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 7,943,880 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

41 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอก   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

42 ผลรวมจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 22,448,132.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 22,448,132.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

43 ค่าเฉลีย่ของเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคภ์ายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
และนกัวจิยัประจ า 

152,708.38 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 152,708.38 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

44 คะแนนทีไ่ดแ้ยกตามกลุ่มสาขาวชิา 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 

45 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทัง้หมด (รวมลาศกึษาต่อ) 148.0 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 148.0 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

46 ค่าน ้าหนกัผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ า   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

47 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

48 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

49 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาตหิรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. 
แต่มหาวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. (0.40) 

5 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 5 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

50 
จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่ม่อยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ  
ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น
การทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

51 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

52 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่2  (0.60) 

3 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

53 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

54 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่อยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัท า
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
ประกาศ (ซึง่ไม่อยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

55 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่อยู่
ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิละจดัท า
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
ประกาศ ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

56 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม
ที ่1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

57 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 15 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

  

ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

58 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 65 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

59 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

60 จ านวนผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

61 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ
แลว้ (1.00)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

62 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

63 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม ่และไดร้บัการจดทะเบยีน (1.00) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

64 จ านวนต าราทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
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ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

65 จ านวนหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

66 จ านวนงานแปลทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

68 จ านวนหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

69  จ านวนงานแปลทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ แต่
ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

70 ค่าน ้าหนกังานสรา้งสรรคข์องอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ า   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

71 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20)   
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ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

72 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัมหาวทิยาลยั (0.40) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

73 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

74 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (0.80) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

75 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ (1.00) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

76 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ(1.00) 
  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   
77 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 80.80 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 80.80 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

78 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั   
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ตวั
บ่งช้ี 

ช่ือตวับ่งช้ี 2558 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 54.59 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 4.55 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4.55 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

80 จ านวนอาจารยท์ีม่สีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในระดบัมหาวทิยาลยั  27 
81 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานจรงิ 147 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 
   
82 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันานิสติ  (บาท/คน) 2628 
83 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันาอาจารย ์ (บาท/คน) 6694 
84 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันาบุคลากร (บาท/คน)   
85 สดัสว่นค่าใชจ้่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)   

สกอ. 5.2   ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

86 มจี านวนหลกัสตูรทีม่ผีลการประเมนิคุณภาพไม่ผ่านองคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 0 
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ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และการตรวจเย่ียม 
ข้อค าถาม ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

การท างานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากคณะวิทยาศาสตร์ 

 ผู้ใช้บัณฑิต เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
 บัณฑิตรุ่นหลังๆ มีรายวิชาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น  นิสิตควร

ได้ท าวิจัยหรือโครงการจะเกิดประโยชน์ในการท างาน มีความ
เป็นผู้น าทางความคิด สามารถด าเนินการได้เองและเมื่อพบ
ปัญหานิสิตก็จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้ 

 
บัณฑิตมีความโดดเด่น/ด้อยเรื่องใด  ผู้ใช้บัณฑิตด้านอัญมณี 

บัณฑิตจะสามารถวิเคราะห์อัญมณี ผู้ใช้บัณฑิตจะผลักดันให้
น้องได้เรียนคอร์ส สั้นๆ เสริมเพ่ิมเติม หรือ 
การอบรม  80% จะสอบได้ประกาศนียบัตร บัณฑิตของคณะ
วิทยาศาสตร์มีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ  

 ผู้ใช้บัณฑิตด้านเคมี   

 นิสิตรุ่นเก่า   สามารถท่ีจะทราบกลไก การท างานได้จริง
ของเครื่องมือ ที่มาท่ีไป ทราบถึงการพัฒนาเครื่องมือ 

 นิสิตปัจจุบัน จะเป็นการใช้เครื่องมือที่ประยุกต์แล้ว
สามารถใช้ได้เลย เครื่องส าเร็จรูป พัฒนาแล้ว  ไม่ทราบถึง
คอนเซ็บของเครื่อง ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม ต่างจาก
สมัยก่อน 

 ด้านการค้นคว้า นิสิตรุ่นเก่าจะได้ประโยชน์จากการศึกษา
ค้นคว้า ได้ข้อมูลรอบข้างด้วย  แต่ปัจจุบันจะค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็วแต่เป็นการมุ่งหาค าตอบ
เดียว (ถามค าตอบค า ไม่รอบรู้) 

 เครื่องมือแพทย์จะเป็นการประยุกต์มาจากเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  ส่วนของบัณฑิตวิทยาศาสตร์จะได้เปรียบว่า
เครื่องมือมีองค์ประกอบและพัฒนามาอย่างไร   

 นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ของมศว ประสานมิตร จะมี
พ้ืนฐานที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี สามารถพัฒนา ประยุกต์
เครื่องมือได้ง่ายและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิตทางด้านอัญมณีและทางด้านเครื่องมือการแพทย์ มี
ข้อเสนอแนะว่า บัณฑิตต้องพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ข้อค าถาม ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
o ด้านภาษาอังกฤษ 
o การบริหารจัดการ 
o การสื่อสาร/ภาษา 
o การจัดการระบบความคิด 
o ควรให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี สมัยใหม่ก่อนส าเร็จการศึกษา  
     นวัตกรรมไปถึงไหน 
o อาจารย์ควรศึกษาว่าสถานที่ฝึกงานเกิดประสบการณ์

อย่างแท้จริงต่อนิสิตสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นิสิตศึกษา 
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ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2559 
ณ ห้อง 19-304  อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันอังคารที่  2 สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 

09.00 - 09.10  น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์กล่าวตอ้นรับและน าเสนอข้อมลูผลงานท่ีโดดเด่น 

09.10 - 09.45 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

09.45 - 10.30 น. 
น าผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในเยี่ยมชมสภาพกายภาพ  หรือสภาพแวดล้อม และสิ่งสนบัสนุน
ด้านต่าง ๆ  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม    

10.45 - 12.00 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตรวจหลักฐาน สัมภาษณผ์ู้รับผดิชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตรวจหลักฐาน สัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

14.45 - 16.30 น. 
ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตรวจหลักฐาน สัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี และสรุปผลการ
ประเมินประจ าวัน 

 
วันพุธที่ 3  สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. 
 

ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มละ  30 นาที) 

- ผู้บริหาร (ทุกท่าน) 

- คณาจารย์ อายุงาน < 5 ปี และ 5 ปีข้ึนไป (6 ท่าน) 

- เจ้าหน้าท่ี อายุงาน < 5 ปี และ 5 ปีข้ึนไป  (4 ท่าน) 

- นิสิตปัจจุบัน (6 ท่าน) 

- ศิษย์เก่า (3 ท่าน) 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม    
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เวลา กิจกรรม 
10.45 - 12.00 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสัมภาษณผ์ู้เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สรุปสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

14.45 - 16.30 น. 
ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตรวจหลักฐาน สัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี และสรุปผลการ
ประเมินประจ าวัน 

 
วันพฤหัสบดีที่ 4  สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 10.30  น. ผู้ประเมินจดัท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม    

10.45 - 12.00 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในจัดท ารายงานผลการประเมิน (ตอ่) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. 
 

ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมสไลด์
ประกอบผลการประเมิน 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
14.45 - 16.30 น. ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในน าเสนอผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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