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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11 /2559 เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2559 – 2562 ระดับคณะที่เลือกเกณฑ์ QUEUE 2 : เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ.
ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (จานวน 15 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน
เฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตนเอง กรรมการ

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1. การผลิตบัณฑิต

4.34

4.33

ระดับดี

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.41

3.41

ระดับพอใช้

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

2.63

2.58

ระดับพอใช้

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ระดับดีมาก

2. การวิจัย

5.00

4.85

ระดับดีมาก

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

5.00

5.00

ระดับดีมาก

สกอ. 1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.00

4.54

ระดับดีมาก

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

5.00

5.00

ระดับดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ระดับดีมาก

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

5.00

ระดับดีมาก
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หมายเหตุ

เดิม 4.32

เดิม 2.53 ปรับเป็น
2.58 ปรับเพิ่มตัวตั้ง
และตัวหารตามการ
ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย

เดิม 4.87

เดิม 4.60 ปรับเป็น
4.54 ปรับเพิ่มตัวหาร
ตามการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย
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คะแนนประเมิน
เฉลี่ย
องค์ประกอบ
ตนเอง กรรมการ

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ระดับดีมาก

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.การบริหารจัดการ

5.00

4.75

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.00

4.00

ระดับดี

5.00

5.00

ระดับดีมาก

4.70

4.66

ระดับดีมาก

5.00

4.50

ระดับดี

4.74

4.64

ระดับดีมาก

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management )
มศว 5.2 การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ มศว (2 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
รวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้)
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หมายเหตุ

ตัดข้อ 2
ไม่มีการวิเคราะห์

คะแนนรวมเท่าเดิม

คะแนนรวมเท่าเดิม
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บทนา
ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม พ.ศ.2497 คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ได้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
ในฐานะคณะวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ วิ ทยาลั ยวิ ชาการศึ กษา ประสานมิ ตร สั งกั ดกรมการฝึ กหั ดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละแผนก
วิชาทาหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตใน
คณะวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้
เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาและ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของคณะวิ ช าในวิ ท ยาเขตทั้ ง 7 แห่ ง (วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาปทุ ม วั น บางแสน พิ ษ ณุ โ ลก
มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาสาหรับหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า
มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
ปณิธาน
มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
ค่านิยม (Core Values)
S: Scientific Excellence
C: Corporate and Social Responsibility
I: International Recognition
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัย
กาหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. ให้คณะวิทยาศาสตร์ ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
3. ให้คณะวิทยาศาสตร์ ทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และจดบันทึก
4.2 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดาเนินการตามตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมิน ผลระดับ ตัว บ่งชี้ กาหนดให้ ค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ล ะตัวบ่งชี้
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการคานวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง หากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปั ดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจานวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน
ความหมายของระดั บคุณ ภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ ยของตัว บ่งชี้ห รือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51– 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จานวน 5 องค์ประกอบ จานวน 15 ตัวบ่งชี้
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว จานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
มีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัว บ่ งชี้
ของ สกอ. และ มศว เท่ากับ 4.64 คะแนน (การดาเนินงานในระดับดีมาก) และตัวบ่งชี้ของ สกอ. เท่ากับ 4.66
คะแนน (การดาเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
สกอ. 1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจยั

คะแนน
บรรลุ ประเมิน
เป้าหมาย
เป้าหมาย (คะแนน
1 2 3 4 5
ตัวตั้ง
ตัวหาร ผลลัพธ์
เต็ม 5)
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี้ 4.33
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
O คะแนน
3.25
102.33
30.00
3.41
/
3.41
ทุกหลักสูตร
เทียบบัญญัติไตรยางศ์
ร้อยละ
I ร้อยละ
131.50
152.50 86.23
/
5.00
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
80.00

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน

ผลการดาเนินงาน

I

ร้อยละ

เทียบบัญญัติไตรยางศ์
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5

ร้อยละ
42.00

I

คะแนน

เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกลุ่มสาขาวิชา

5.00

P

ข้อ

P

ข้อ

1 2
ข้อ ข้อ
1 2
ข้อ ข้อ

3,4
ข้อ
3,4
ข้อ

5
ข้อ
5
ข้อ

6
ข้อ
6
ข้อ

63.00

152.50

41.31

X

2.58

5.00

/

5.00

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี้ 4.85
P
I

ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

บาท/ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
220,000.00 30,289,437.72 151.50 199,930.28
คน
กลุ่มสาขาวิชา

O ร้อยละ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่
P
สังคม

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา

ร้อยละ
60.00

94.0

152.50

61.64

/

5.00

X

4.54

/

5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00
ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
1 2 3,4 5 6,7
บารุงศิลปะและ
P ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
วัฒนธรรม

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559
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/
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
มศว 5.1 การบริหารจัดการ
แบบลีน
(Lean Management)
มศว 5.2 การดาเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
1

2

3

4

คะแนน
บรรลุ ประเมิน
เป้าหมาย
เป้าหมาย (คะแนน
5
ตัวตั้ง
ตัวหาร ผลลัพธ์
เต็ม 5)
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้ 4.75
ผลการดาเนินงาน

1 2 3,4 5,6 7
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6,7

7 ข้อ

/

5.00

2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

ข้อ

1,2 3 4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

(ตัดข้อ 2)

5 ข้อ

X

4.00

ข้อ

1 2 3 4 5
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

P

ข้อ 1 ข้อ

P
P

1,3,4,5,6

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี้

4.66

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) = 15 ตัวบ่งชี้

4.64

จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ ยทุกตัวบ่ งชี้
(15 ตั ว บ่ งชี้ ) เท่ ากั บ 4.64 ซึ่ งผลการด าเนิ นงานอยู่ ในระดั บคุ ณภาพดี มาก เมื่ อจ าแนกรายองค์ ป ระกอบพบว่ า
องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) และองค์ประกอบที่ 4 (การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับ ดีมาก (5.00) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.85)
องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (4.75) และองค์ประกอบที่ 1 (การผลิต
บัณฑิต) มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี (4.33) ตามลาดับ
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ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้
1

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
2

3

4

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
5

ตัวตั้ง

ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
บรรลุ ประเมิน
เป้าหมาย (คะแนน

เต็ม 5)
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี้ 4.33

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
O คะแนน
3.25
102.33
30.00 3.41
/
หลักสูตรโดยรวม
ทุกหลักสูตร
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
เทียบบัญญัติไตรยางศ์
ร้อยละ
I ร้อยละ
131.50
152.50 86.23
/
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
80.00
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
เทียบบัญญัติไตรยางศ์
ร้อยละ
I ร้อยละ
63.00
152.50 41.31
X
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
42.00
สกอ. 1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตาม
เทียบเท่าต่อจานวน
I คะแนน
5.00
5.00
/
กลุ่มสาขาวิชา
อาจารย์ประจา
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
1 2 3,4 5 6
P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
ปริญญาตรี
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับ
1 2 3,4 5 6
P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
ปริญญาตรี
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี้
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ
1 2 3,4 5 6
บริหารและพัฒนางานวิจยั P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์
สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
บาท/ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม 220,000.0
I
30,289,437.72 151.50 199,930.28 X
งานสร้างสรรค์
คน
กลุ่มสาขาวิชา
0
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตาม ร้อยละ
อาจารย์ประจาและ
O ร้อยละ
94.0
152.50 61.64
/
กลุ่มสาขาวิชา
60.00
นักวิจยั
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ =1 ตัวบ่งชี้
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่
1 2 3,4 5 6
P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
สังคม
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ =1 ตัวบ่งชี้
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
1 2 3,4 5 6,7
P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจานวนตัวบ่งชี้ = 2 ตัวบ่งชี้
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับ ติดตามผลลัพธ์
1 2 3,4 5,6 7
P ข้อ
1,2,3,4,5,6,7
/
6 ข้อ
7 ข้อ
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
และเอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกัน
1 2 3,4 5 6
P ข้อ
1,2,3,4,5,6
/
6 ข้อ
6 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี(้ ตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี้

3.41
5.00
2.58
5.00
5.00
5.00
4.85
5.00
4.54
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.66

จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
เท่ากับ 4.66 ซึ่งผลการดาเนินงานอยู่ ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจาแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 3
(การบริการวิชาการ) องค์ประกอบที่ 4 (การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม) และองค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) มีผล
การดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (5.00) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
(4.85) และองค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี (4.33) ตามลาดับ
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์
ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)
ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
I
P
O
รวม
(4 ตัวบ่งขี้) (9 ตัวบ่งขี้) (2 ตัวบ่งขี้) (15 ตัวบ่งขี้)
1. การผลิตบัณฑิต
4.19
5.00
3.41
4.33
การดาเนินงานระดับดี
2. การวิจัย
4.54
5.00
5.00
4.85
การดาเนินงานระดับดีมาก
3. การบริการวิชาการ
5.00
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
4. การทานุบารุงศิลปะ
5.00
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
4.75
4.75
การดาเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
4.28
4.89
4.21
4.64
การดาเนินงานระดับดีมาก
ของทุกองค์ประกอบ
การ
การ
การ
การ 0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน 1.51–2.50
2.51–3.50
การดาเนินงานระดับพอใช้
ผลการประเมิน
ระดับดี ระดับ ระดับดี
ระดับ 3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
ดีมาก
ดีมาก 4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.64 ซึ่งมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม
ตามปั จจั ยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิ ตหรือผลลั พธ์ (Output/Outcome) พบว่า ผล
การดาเนินงานด้านกระบวนการ (Process) มีผลการดาเนินงานระดับดีมาก (4.89) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนาเข้า
(Input) มีผลการดาเนินงานระดับดี (4.28) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) มีผลการดาเนินงาน
ระดับดี (4.21)
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ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
องค์ประกอบคุณภาพ
(4 ตัวบ่งขี้) (7 ตัวบ่งขี้) (2 ตัวบ่งขี้) (13 ตัวบ่ง
ขี้)
1. การผลิตบัณฑิต
4.19
5.00
3.41
4.33
2. การวิจัย
4.54
5.00
5.00
4.85
3. การบริการวิชาการ
5.00
5.00
4. การทานุบารุงศิลปะ
5.00
5.00
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
4.28
5.00
4.21
4.66
ของทุกองค์ประกอบ
การ
การ
การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับ
ระดับดี
ระดับ
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมิน
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
(13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.66 ซึง่ มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาภาพรวมตามปัจจัยนาเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์ (Output/Outcome) พบว่ า ผลการด าเนิ น งาน
ด้านกระบวนการ (Process) มีผ ลการดาเนินงานระดับดีมาก (5.00) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีผลการดาเนินงานระดับดี (4.28) และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) มีผลการดาเนินงานระดับดี
(4.21)
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พบว่า ในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
และ มศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.64 ซึ่งผลการดาเนินการอยู่ในระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
(13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.66 ซึ่งผลการดาเนินการอยู่ในระดับดีมาก
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
ในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. คณะวิทยาศาสตร์ มีความก้าวหน้ าทั้งด้านวิช าการ การผลิ ตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในบัณฑิตทั้งในด้านความคิด ความรับผิดชอบ มีตรรกะ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และด้านเทคนิค แต่ควรให้ความรู้เพิ่มด้านการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
3. คณะวิทยาศาสตร์มีการบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี โครงการหลายโครงการเป็นที่
ต้องการของชุมชน เช่น โครงการฟิสิกส์สัญจร
4. คณะวิทยาศาสตร์ควรเพิ่มความสนใจในเรื่องอุปกรณ์
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น/จุดแข็ง
มีการพัฒนาการด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ในเกณฑ์ดี
อาจารย์มีคุณวุฒิและมีศักยภาพทางวิชาการสูง

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีศักยภาพเข้าสู่ AUNQA

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทให้เรียนต่อ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
คณะมีการจัดกิจกรรมและให้บริการนิสิตอย่างรอบด้าน ควรจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผล
เพื่อการปรับปรุงในทุกโครงการ
คณะจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ wifi อย่างทั่วถึง
จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
มีสัดส่วนของอาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
สร้างระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
(ร้อยละ 59.47) สูง
ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุง และจัดหาวัส ดุ
ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย การบารุงรักษาไม่เพียงพอ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวนของนิสิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น/จุดแข็ง
อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง
คณะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (5 ศูนย์)
จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
-ไม่มี-

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ผลักดันและส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันจัดทาโครงการวิจัย
ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลักดันให้ศูนย์ดังกล่าวสร้างผลงานวิจัย ทั้งในด้าน
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และผลงานที่สามารถ
จดสิทธิบัตรได้
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
-ไม่ม-ี
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น/จุดแข็ง
มีบริการวิชาการสู่ชุมชนที่หลากหลาย
จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา
-ไม่มี-

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการระหว่าง
ภาควิชา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร
(SCI)
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
-ไม่ม-ี

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น/จุดแข็ง
มีการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วยการทากิจกรรมในคณะ และสนับสนุนชุมชน
ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม การช่วยพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยใช้ความรู้และความสามารถของคณะ เช่น
เรื่องการทาขนม การย้อมสีเสื้อผ้า และรักษาคุณภาพ
ของเครื่องประดับ เป็นต้น
โอกาสพัฒนา
ควรกาหนดค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการประเมิน
ความสาเร็จและการปรับปรุงแผน

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ควรนาองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ สกอ.)
จุดเด่น/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
คณะมีการกาหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ และการกากับ ควรเพิ่มบริบทหรือกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ให้รองรับ
ติดตามผลลัพธ์
โอกาสในการพัฒนาในอนาคต และสามารถผลักดัน
คณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
มีมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานที่ช่วย ควรเพิ่มมาตรการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน Green Technology
สนับสนุน Green Technology
นอกเหนือจากการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าและการกาจัด
ของเสียจากห้องปฏิบัติการ
มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร เพื่อรับทราบ
นโยบายและข่าวสารได้หลากช่องทาง
มีการกาหนดแผนและงบพัฒนาบุคลากร และการบริหาร - ควรสื่อสารแผนและงบพัฒนาบุคลากรให้ทุกคนทราบ
บุคลากรให้สนองต่อพันธกิจของคณะ เช่น งานวิจัย และ - ควรตั้งเป้าหมายของงานวิจัย เช่น Positioning
ผลงานตีพิมพ์ เป็นต้น
ของงานวิจัยในระดับชาติ หรือ ASEAN เป็นต้น
โอกาสพัฒนา
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
คณะควรนาเสนอประเด็นการบริหารจัดการให้ครบถ้วน
ในทุกบริบท เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในหลักสูตร ตัววัด/
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนงานเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ดจากปั จ จั ย ภายนอก แผนการพั ฒ นา
บุ คลากรรายบุ คคล และการวิเคราะห์ ป ระเด็นส าคั ญ
เพื่อการลดทรัพยากรด้วยระบบการบริหารจัดการแบบ
LEAN เป็นต้น
คณะควรมีร ะบบและกลไกในการบริ ห ารความมั่ น คง
ปลอดภัยให้กับบุคลากรและนิสิต
ควรพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร และ
นาความรู้นั้น ๆ มาฝังลึกในการปฏิบัติงานในคณะ
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Feedback Report
โครงร่างองค์กร (OP)
หัวข้อ

ความคิดเห็น

ก. สภาพแวดล้อมของ
องค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับ
องค์กร
P.2
ก. สภาพด้านการ
สภาวการณ์ แข่งขัน
ขององค์กร ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุง
ผลการดาเนินการ

1. พิจารณาตนเองได้ดีพอใช้ สามารถระบุสิ่งที่สาคัญ ๆ ได้ แต่ควรเพิ่ม
Core Competency ของคณะ
2. การระบุสาระสาคัญของบริบทเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าด้านความท้าทาย
หรือความได้เปรียบ ยังอยู่ในรูปของการปฏิบัติการมากกว่าเชิงกลยุทธ์
3. ไม่ได้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและสภาวะการแข่งขัน
4. โครงร่างองค์กรเป็นบริบทของการทางาน ดังนั้น การระบุกระบวนการ
ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ควรอยู่ในหมวดกระบวนการ
(หมวด 2)
5. ควรแสดงกลุ่มลูกค้า stakeholder, partner ที่สาคัญให้ครบถ้วน
6. จัดทา benchmarking ให้ชัดเจน และท้าทาย
7. เพิ่มข้อบังคับทางคุรุสภาในหัวข้อ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

P.1
ลักษณะ
องค์กร

Feedback Report
หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)
ความคิดเห็น

หัวข้อ

ข้อมูล
ตัวชี้วัดใน
ผลลัพธ์
หมวด 7
ตามเกณฑ์
EdPEx

strength
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ผลลัพธ์ด้านวิจัยอยู่ในระดับที่ดี
การเรียนรู้ของผู้เรียน และทาการวิจัยเสร็จตาม
และด้านกระบวนการ กาหนดเวลา
7.2 ผลลัพธ์ด้าน
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
การมุ่งเน้นลูกค้า
ในบัณฑิตของคณะในระดับที่สูง

OFI
I: ไม่รายงานผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนและกระบวนการจัด
การเรียนการสอน
I: ควรเสนอผลลัพธ์ของความพึงพอใจ
ของผู้เรียน และลูกค้าของงานวิจัย

7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร

Le: ควรเพิ่มการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่ง
วิชาการและ competency
I: ไม่รายงานผลลัพธ์ที่สาคัญ ๆ
ของการนาองค์กร

มีการพัฒนาบุคลากร
สายปฏิบัติการ

7.4 ผลลัพธ์ด้าน
มีหลักสูตรทั้งหมดผ่านมาตรฐาน
การนาองค์กรและการ ของ สกอ.
กากับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน
และตลาด

I: ไม่รายงานผลลัพธ์
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1 จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน
2 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท
6 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
9 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
10 จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
11 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
อาจารย์ประจาคณะทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
12 จานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
13 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
14 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
15 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
อาจารย์ประจาคณะทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ที่มีวุฒิปริญญาโท
16 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
17 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
18 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
อาจารย์ประจาคณะทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
19 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
20 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
21 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
22 ผลรวมจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สกอ.1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน)
23 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
24 จานวนอาจารย์ประจาคณะในแต่ละกลุม่ สาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่ สาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559

2559
2,314.72
467.42
2,782.14
18.36
20
-

20
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
30 ร้อยละของการคานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาคณะ
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต
34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต

2559
-8.18
5.00
5.00
4.42
4.37
4.51

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
35 จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559

151.50
25,054,145.00
25,054,145.00
-
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44

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลรวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2559
5,235,292.72
5,235,292.72
30,289,437.72
199,930.28
4.54
-

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
45 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 ค่าน้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559

152.5
9
-
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานได้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
จานวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
(0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
74 จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)

2559
-

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 คะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
80 จานวนอาจารย์ที่มสี ่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
81 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน)
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน)
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86 มีจานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์
กาหนดการ
กิจกรรม
08.45 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมกันที่ห้องทางาน
09.00 – 09.30 น.
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
- รวบรวมและสรุปประเด็นผลการพิจารณารายงานการประเมินตนเอง
- เตรียมประเด็นสัมภาษณ์
09.30 – 12.00 น.
ผู้รับการสัมภาษณ์เดินทางมาที่ห้องทางานของคณะกรรมการ
- คณะวิทยาศาสตร์ นาเสนอผลการดาเนินงานโดยสรุป ไม่เกิน 10 นาที
คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการสัมภาษณ์
- ผู้บริหาร
- คณาจารย์
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- นิสิตปัจจุบัน
- บัณฑิต/ศิษย์เก่า
- ผู้ใช้บัณฑิต
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน
และเตรียมนาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
15.30 – 16.30 น.
คณะกรรมการประเมินฯ นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
โดยวาจาแก่ผู้ฟังผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์
*ผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อมหน้าห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

หมายเหตุ:
o อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น.
o กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) ปีการศึกษา 2559
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

บุคลากรรับการสัมภาษณ์

คณบดีนาเสนอผล พร้อมผู้บริหารคณะรับการสัมภาษณ์

นิสิต และศิษย์เก่า รับการสัมภาษณ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ และผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพร่วมกัน
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