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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะวิทยาศาสตร   ระหวางวันที่ 12- 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) เอกสารหลักฐาน  และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยมหนวยงาน ตลอดจนการ

สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของไดแก อาจารยที่ไมใชผูบริหาร  บุคลากรสายสนับสนุน  นิสิตและศิษยเกา 

  ผลการประเมินฯ พบวา คณะวิทยาศาสตร  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ 9 องคประกอบ 

และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินครบ 50 ตัวบงชี้  

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินฯ  พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 

2.82 อยูในเกณฑดีมาก และผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.82  อยูในเกณฑดี
มาก 

 

องคประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน ความหมายผล
ประเมิน 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.57 2.57 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 2.89 2.89 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 2.82 2.82   

ความหมายผลประเมนิ ดีมาก ดีมาก   

 

 



 2 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตรมีการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคอยางเปนรูปธรรมและมี

กระบวนการอยางชัดเจนในการบริหารจัดการทั้งงบประมาณและบุคลากรที่พรอมในการปฏบัิติ

ไดอยางดี 

2. รายงานการประเมินตนเองเปนการรายงานที่เห็นภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตรทุกแงมุมได
อยางชัดเจน ทั้งการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ไดแสดงผลงานของทุกภาควิชาและ

สํานักงานเลขานุการอยางละเอียดและชัดเจน 

3. มีการใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจและเห็นคุณคาในการทํางานของบุคลากรทุกสวนงานที่เปน
ขาราชการและลูกจาง   

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตตั้งใจเรียน  โดยมอบรางวัลเกียรติบัตรแกนิสิตเพื่อเปนกําลังใจและเปน

แบบอยางทั้งรางวัลในดานการเรียนดี และรางวัลวัฒนธรรมการแตงกายและมีมารยาทดีของ

นิสิต 

5. คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายและการดําเนินงานอยางชัดเจนในการสงเสริมบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งนิสิตสรางผลงานวิจัย 

6. คณาจารยของคณะฯมีศักยภาพและผลงานวิจัยที่นําไปสูความเปนเลิศ 

7. คณะฯ มีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีหลากหลายโครงการ 

8. คณะฯ สามารถนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพที่ผานมา  มาวิเคราะหและพัฒนา

ปรับปรุงองคกรไดอยางชัดเจน 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง 

1. การแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพไมตรงกับขอมูลที่ตองการของเกณฑ
การประเมนิของตัวบงชี ้

2. บุคลากรของคณะฯ รูเร่ืองการประเมินคุณภาพมากขึ้น  แตบุคลากรบางสวนไมเขาใจวิธีการ

ดําเนนิงาน 

3. ความปลอดภยัทางสุขภาพของผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางเคมีและอื่นๆ 

4. การกระจายของกลิ่นสารเคมีจากหองปฏบัิติการไปยังบริเวณโรงอาหาร 
 
ขอเสนอแนะระดับคณะ 

1. ควรแสดงเอกสารหลักฐานใหตรงกับขอมูลที่ตองการของเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ 



 3 
 

2. ควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพเขาใจวิธีการดําเนินงาน 

3. เสนอใหคณะฯ ตระหนักถึงปญหาทางกายภาพ  ความปลอดภัย  ส่ิงแวดลอม และสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะหองปฏิบัติการทางเคมี และอื่นๆ และสถานที่เก็บสารเคมีเหลือทิ้ง 

4. ควรปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมของโรงอาหารใหปลอดจากกลิ่นสารเคมี และขยะ/ของเสีย

อ่ืนๆ 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาปรับปรุงชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี แยกเปนหลักสูตร
เฉพาะของสาขาวิชา เพื่อเอื้อประโยชนตอการสมัครงานและการทํางานของบัณฑิต  ทั้งนี้ 

คณะฯ ควรศึกษาชอมูลที่เปนประโยชนทางดานนี้ 

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาจัดสรรพื้นที่สําหรับเลนกีฬาของนิสิต และจัดใหมี

กิจกรรมรวมกันของนิสิตทุกสาขาวิชาในภาพรวมของคณะ 
 
ขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญของศูนยความเปนเลิศและสงเสริมสนับสนุนใหมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรชี้แจงความหมาย รายละเอียด  ความสําคัญและวิธีการของการจัดทําแผน

ตางๆ เพื่อใหทุกคณะ สํานัก สถาบันเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ดาน 

1.   ดานการเรียนการสอน : นโยบายสนับสนุนการฝกภาคสนามของนิสิต ซึ่งเปนกิจกรรมนอก

หลักสูตร และโครงการขอบฟานานาชาติคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (The 

International Hotizon Project of Science, Kasetsart University – IHP) สําหรับนิสิตไปศึกษาดู

งานภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหสามารถพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

2.   ดานการวิจัย : การสนับสนุนงบประมาณวิจัยของบุคลากรทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน   ตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษา   และโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ  (Visiting 

Professor, VP) สําหรับการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร 

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 

3.   ดานการบริหารวิชาการ : โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวง วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา และโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร 
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4.   ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการสงเสริมประเพณีไทย  โครงการสงเสริมความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี 

1. การใชระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะ เชน สายตรงถึงคณบดี การ

ประชุมแบบ e-office การสื่อสารระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

2. โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยใหม 

3. การสงเสริมการเพิ่มพูนปญญา ความสามารถ ความรู และประสบการณทางวิชาการของบุคลากร

ทุกกลุม (Sc. AWAKE) 

4. นโยบายสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (Science, Research Fund for 

Supporting Staff, ScRFSS) 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวาคณะฯ มีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการที่ดําเนินงานแลวและ

อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 12 กิจกรรม และ

อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 2 กิจกรรม  คือ การจัดทําโครงการ mega project และ โครงการพัฒนาหนวย

งานวิจัยเฉพาะทางเพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับผลงานวิจัยที่ตอยอดสูเชิงพาณิชย  นับวาเกิด

ประสิทธิผลตามระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง    
  
ขอมูลขอมูลการประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพของคณะคณะ  

คณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร ไดรับการสถาปนาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 เปนคณะที่ 7 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเปลี่ยนชื่อมาเปนคณะวิทยาศาสตร โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ปจจุบันแบงสวนราชการออกเปน 13 ภาควิชา และ 1 สํานักงานเลขานุการ ไดรับ

การตรวจสอบ/ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมาทั้งหมดจํานวน 9 

คร้ัง รายละเอียดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2543 (1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 

2544) ระหวางวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2546 พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพที่กําหนด 
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ครั้งที่ 2 ตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2544 (1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 

2545) ระหวางวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ 2546 พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ โดยมีการดําเนินงานในดัชนีตรวจสอบ 93 ดัชนี จาก 94 ดัชนีที่คณะกําหนด 

ครั้งที่ 3 ตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2545 (1 มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 

2546) ระหวางวันที่ 19 – 21 มกราคม 2547 พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ โดยมีการดําเนินงานในดัชนีตรวจสอบ 103 ดัชนี จาก 104 ดัชนีที่คณะ

กําหนด โดยมีดัชนี “การประเมินหลักสูตร” ที่ไมพบหลักฐานการดําเนินงาน และยังขาดดัชนีตรวจสอบของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 23 มีการดูแลคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของนิสิตทุกระดับภายใน

คณะ และดัชนีที่ 41 มีการประเมินผูบริหาร 

ครั้งที่ 4 ตรวจประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 

พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จากการตรวจสอบเปนการตรวจประเมิน พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ครบทั้ง 9 องคประกอบ โดยมีการดําเนินงานในดัชนีตรวจสอบ 96 ดัชนี จาก 97 ดัชนีที่คณะกําหนด แตยังขาด

ดัชนีตรวจสอบฯ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 41 มีการประเมินผูบริหาร สวนดัชนีประเมินมีผล

การดําเนินงานครบทั้ง 38 ดัชนี ตามที่คณะกําหนดไว 

ครั้งที่ 5 ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 

2548) ระหวางวันที่ 5 ตุลาคม และ 8, 9, 22 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรไดเขารวมโครงการนํา

รองในการประเมินคุณภาพภายใน แบบกลุม พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ โดยมีการดําเนินงานในดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 70 ดัชนีที่คณะกําหนด สวน

ดัชนีประเมินมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 41 ดัชนี ตามที่คณะกําหนดไว 

ครั้งที่ 6 ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 

2549) ระหวางวนัที ่3 – 19 ตุลาคม  2549 เปนการประเมินแบบกลุมสาขาอยางเตม็รูปแบบ พบวา คณะ

วิทยาศาสตรมีผลการดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทัง้ 9 องคประกอบ และมีผลการ

ประเมินที่คะแนน 4.15 อยูในเกณฑดี  

ครั้งที่ 7 ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 

2550) ระหวางวนัที ่3 – 19 ตุลาคม  2549 พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการดําเนนิงานตามระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ 47 ดัชนี มีผลการประเมนิภาพรวมที่คะแนน 4.26 อยูในเกณฑ

ระดับดี  โดยมีผลการประเมนิในดัชนีบังคบั 35 ดัชนี มีคะแนน 4.31 คะแนน อยูในเกณฑดี และผลการ

ประเมินในดัชนีไมบังคับ 12 ดัชนี มีคะแนน 4.09 คะแนน อยูในเกณฑดี 
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ครั้งที่ 8 ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 

2551) ระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม 2551 พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ 47 ดัชนี  ตามที่กําหนดไว โดยคณะวิทยาศาสตรประเมินตนเองได

ระดับคะแนน 4.21 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 

4.02 อยูในเกณฑดี 

ครั้งที่ 9 ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 

2552) ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ 42 ดัชนี  ตามที่กําหนดไว โดยคณะวิทยาศาสตรประเมินตนเองได

ระดับคะแนน 4.55 อยูในเกณฑดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให

คะแนน 4.50 อยูในเกณฑดีเยี่ยม 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิกําหนดการประเมินฯนฯ  
 

.วันที ่12 กรกฎาคม 2552 
 

เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพื่อเตรยีมความพรอม ณ หอง

ประชุม 406 ชัน้ 4 อาคารวทิยาศาสตร 25 ป คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 เวลา 09.30 - 09.45 น.      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร   ณ หอง

ประชุม401  ชัน้ 4 อาคารวทิยาศาสตร 25 ป คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 

เวลา 09.45 - 10.30 น. ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   

ทั้งนี้หนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ โดยใหอยูในกรอบเวลาที่

กําหนดประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจยันาํเขา 

กระบวนการ และผลผลิต  รวมทัง้ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 406  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม 406 

 เวลา 13.00 – 13.30 น. อาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา  3   คน  

   เวลา 13.30 – 14.00 น. นิสิตทุกระดับคละชั้นป 3   คน  

 เวลา 14.00 – 14.30 น. ศิษยเกา และผูมีสวนเกี่ยวของ 2   คน   
 เวลา 14.30 – 15.00 น. บุคลากรขาราชการ พนกังาน และลูกจาง  4    คน 

เวลา 15.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชุม 406 
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพรอม ณ หองประชุม 406 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร   

 -  ตรวจเยี่ยมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เวลา 09.00 - 09.30 น. 

 -  ตรวจเยี่ยมภาควิชาเคม ี   เวลา 09.30 - 10.30 น. 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 406 
เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ณ หองประชุม 406 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ) ณ หองประชุม 

406 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 406 
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ) ณ หองประชุม 

406 

เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรรับทราบ ณ หองประชุม 401 

 

วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ

วิทยาศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ  

 คณะวิทยาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.82 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในเกณฑดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลการประเมิน

ในแตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูในเกณฑดี ดานกระบวนการ มี
คะแนนเฉลี่ย 2.95 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.94 อยูในเกณฑดีมาก 
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. หน. กก. 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่2 การเรียนการ
สอน 

2.00 2.00 2.80 2.80 2.80 2.80 2.57 2.57 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่3 การพัฒนานิสิต     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที ่4 การวจิัย 2.33 2.33 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 
องคประกอบที ่5 การบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่7 การบริหารและ
จัดการ 

2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.89 2.89 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่8 การเงินและ
งบประมาณ 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมทกุองคประกอบ 2.30 2.30 2.95 2.95 2.94 2.94 2.82 2.82   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร  ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผล

การดําเนินงานในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนงาน ของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให

เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิทยาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผล
ของการ

ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน)

  

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน    3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00  

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจน

มีกระบวน การ

พัฒนากลยทุธ 

แผนดําเนินงาน 

และมีการกาํหนด

ตัวบงชี้เพื่อวดั

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน

ตามแผนใหครบ

ทุกภารกิจ 

7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 / / / /  

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของ

การปฏิบัติงานที่

กําหนด 

27 96.43% 27 96.43% 27 93.10% 27 93.10% 80.00% 80.00% 3 3 3 3 / / / /   

28 28 29 29 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจดุแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการดาํเนนิงาน

ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
1. มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

2. มีการกาํหนดแผนยุทธศาสตร แผนการดาํเนนิงาน แผนปฏิบัติราชการ สอดคลองกับแผนยทุธศาสตร

ของมหาวทิยาลยั และแผนการศึกษาของชาติ 

3. มีการกาํหนดตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานทกุแผน 
 

จุดที่ควรปรบัปรุง 
1. ไมพบการทบทวนวิสัยทัศนเปนประจําป 

2. เอกสารหลักฐานของการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําป และ

กระบวนการวิเคราะหแผนการดําเนินงาน มีการนําเสนอไมชัดเจน ไมตรงกับขอมูลที่ตองการตามตัว

บงชี้ 

3. ไมพบเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศนประจําป เพื่อใหองคกรมทีิศทางการดําเนนิงานที่เหมาะสม ทนัตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพการณปจจุบัน 

2. ควรแสดงเอกสารหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน 

3. ควรมีเอกสารแสดงใหเหน็ถงึกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการดําเนินงานของหนวยงานตามแผนฯ 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร 

ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความสอดคลอง

กับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม ยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมิน

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

รวมทั้งศักยภาพของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัย

เกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวยสงเสริมใหการผลิต

บัณฑิตที่มีความสมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อ

รองรับความตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมิน

ตนเอง เทากับ 2.57 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.57 อยูในระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 

เหตุผลของ
การ

ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน      1.93 2.36 2.57 2.57 11.00 10.00 11.00 8.00   

2.1 มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

5 5 5 5 6 5 2 2 2 2 / / / x    

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
7 7 7 7 6 5 3 3 3 3 / / / /   

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรม

ที่สนับสนนุการพฒันา

หลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมสีวนรวม 

4 4 5 5 4 4 2 2 3 3 / / / /   

2.4* จํานวนนสิิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

5478.28 21.07 5667.75 20.84 5758.10 21.73 5758.10 21.73 19.33 20 2 3 2 2 / x  / x    
260.00 272.00 265.00 265.00 

1.07 5.35% 0.84 4.19% 1.73 8.64% 1.73 8.64% 
20.00 20.00 20.00 20.00 

2.5 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิปริญญา

ตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทยีบเทาตอ

อาจารยประจํา 

2.00 0.69% 3.00 1.00% 2.00 0.65% 2.00 0.65% 50.00 50.00 3 3 3 3 / / / /   

290.00 301.00 306.00 306.00 

176.00 60.69% 192.00 63.79% 206.00 67.32% 206.00 67.32% 

290.00 301.00 306.00 306.00 



 14 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 

เหตุผลของ
การ

ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

2.6 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่ดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

160.00 55.17% 158.00 52.49% 150.00 49.02% 150.00 49.02% 50.00 50.00 2 1 1 1   x    x    

290.00 301.00 306.00 306.00 

93.00 32.07% 89.00 29.57% 84.00 27.45% 84.00 27.45% 

290.00 301.00 306.00 306.00 

2.7 มีกระบวนการสงเสริม

การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

0 0 5 4 3 3 0 0 3 3           

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวจิัยเพือ่

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

2 3 5 5 3 33 1 2 3 3 / / / /   

2.9 รอยละของบัณฑติระดบั

ปริญญาตรีที่ไดงานทํา

และประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

 

 

173 76.21% 210 84.68% 195 80.58% 195 80.58% 60.00% 60.00% 2 3 3 3 / / / /   

227 248 242 242 

2.10 รอยละของบัณฑติระดบั

ปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

159 91.91% 195 92.86% 172 88.21% 172 88.21%   80.00% 2 2 2 2           

173 210 195 195 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 

เหตุผลของ
การ

ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต 

0.00 3.98 3.94 3.94 4.10% 4.10% 0 3 3 3 / / / /   

2.12 รอยละของนสิิตปจจุบัน

และศิษยเกาทีส่ําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกยีรตคิุณยก

ยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวฒันธรรม 

และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

9.00 0.182% 24.00 0.437% 32.00 0.653% 32.00 0.653% 0.20% 0.20% 3 3 3 3 / / / /   

4953.00 5492.00 4898.00 4898.00 

11.00 0.929% 12.00 0.893% 6.00 0.462% 6.00 0.462% 

1184.00 1344.00 1300.00 1300.00 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลกัสตูร

บัณฑิตศกึษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

138 74.59% 161 90.45% 188 88.26% 188 88.26% 79.41% 81.00% 2 3 2 2 / / / x    

185 178 213 213 



 16 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ
(เชน 

เหตุผลของ
การ

ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 
ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

2.14 ระดับความพึงพอใจ

ของนสิิตตอคณุภาพ

การสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนนุการ

เรียนรู 

4.26 4.30 4.37 4.33 4.10 4.10 3 3 3 3 / / / /   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณภาพ มีวิธีการที่หลากหลาย 

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

2. มีการประสานความรวมมือกับบุคลากร องคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมี

ความรู นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 

3. สัดสวนคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

4. มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยจัดอยูในแผนดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร 

5. บัณฑิตเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สามารถไดงานทําภายใน 1 ป คิดเปน 80.58% 

6. นิสิตและศิษยเกามีคุณภาพไดรับรางวัลเกียรติคุณและการยกยองจากสังคมในดานตางๆ สูง 

7. นิสิตมีความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
1. มีบางหลักสูตรที่ยังปรับปรุงไมแลวเสร็จ  

2. สัดสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยลดลง 

3. นิสิตและศิษยเกาบางภาควิชา ไมไดรับรางวัลเกียรติคุณยกยองในดานตางๆ 

4. บางภาควิชาไมมีคณะทํางานฝายวิชาการ 

5. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และทําหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีไมมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการกํากับติดตามใหภาควิชาเรงดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ตามเวลาที่กําหนด และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. คณะฯ ควรจัดทําฐานขอมูลอายุราชการของบุคลากร และใชเปนแนวทางกระตุนใหผูที่ครบ

กําหนดในการขอตําแหนงทางวิชาการดําเนินการตอไป  

3. คณะฯ ควรกระตุนใหภาควิชาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตและเสนอผลงานดานตางๆ  เพื่อ

แสดงถึงความรูความสามารถของนิสิตใหเปนที่ประจักษแกสังคม และการพิจารณารางวัลจาก

แหลงตางๆ เนื่องจากพบวา มีภาควิชาที่นิสิตและศิษยเกาไมเคยไดรับรางวัล 
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4. ควรสํารวจปญหา ภาระงานของภาควิชา และสงเสริมใหทุกภาควิชาใหมีคณะทํางานฝาย

วิชาการ 

5. ควรกระตุนใหอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธทุกคน 

6. ควรสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน และงานวิจัยเพื่อเปนการฝกฝนใหไดนักวิจัยรุนใหม

ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ของคณะ

วิทยาศาสตรซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่

เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัว

บงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย พัฒนาการ หมายเหต ุ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 (เชน เหตุผลของ
การประเมนิที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะวิชา กรรม การ คณะวิชา กรรม การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที ่3  การพฒันานิสิต      2.00 2.33 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00   

3.1 มีการจัดบริการแกนิสติและ

ศิษยเกา 
6 7 8 8 6 7 1 2 3 3 / / / /   

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสติที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบณัฑติที่พึง

ประสงค 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 / / / /   

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 4 4 5 5 4 5 2 2 3 3 / / / /   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
  จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรมีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตครอบคลุมทุกๆ ดานตามคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค 
 
จุดที่ควรปรบัปรุง 

 ไมพบการนําผลการประเมนิระบบอาจารยที่ปรึกษามาใช 
 
ขอเสนอแนะ 
ควรนําผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษามาใชในการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิทยาศาสตรซึ่งเปน

องคประกอบที่แสดงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงชี้ พบวา 

คณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.80 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากับ 2.80 อยูในระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย

เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย       2.20 2.80 2.80 10.00 10.00 10.00 10.00   

4.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการ

ผลติงาน วิจยั

และงาน

สรางสรรค 

6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 / / / /   

4.2 มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรู

จากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

0 0 5 5   5 0 0 3 3 / / / /   

4.3 จํานวนเงิน

สนับสนุนงาน 

วิจัยและงาน

สรางสรรคจาก

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

 

 

74,674,828 287,210.88 122,004,997 448,547.78 84,120,613 309,266.96 84,120,613 309,266.96   2,000,000 3 3 3 3 / / / /   
260.00 272.00 272.00 272.00 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย
เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

4.4 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

ตีพิมพเผย แพร

ในระดับ ชาต ิ

และระดับ

นานาชาติ ตอ

จํานวนอาจารย

ประจํา 

337.00 129.62% 341.00 125.37% 361.00 132.72% 361.00 132.72% 30.00 100.00  3 3 3 / / / /   

260.00 272.00 272.00 272.00 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 54.00 14.96% 54.00 14.96% 

337.00 341.00 361.00 361.00 

0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 86.00 38.91% 86.00 38.91% 

0.00 160.00 221.00 221.00 

4.5 รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

นํามาใชอัน

กอใหเกิด

ประโยชนอยาง

ชัดเจนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

138.00 53.08% 242.00 88.97% 271.00 99.63% 163.00 59.93%   80.00% 3 3 3 3 / / / /   

260 272 272 272 

4.6 จํานวนผล 

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียน

ทรัพย สินทาง

ปญญา 

 

 

3.0 2.0 4.5 4.5 1.00% 3.00% 3 3 3 3 /  / /   
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย
เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

4.7 รอยละของผล 

งานวิชาการที่

ไดรับการจด

ลิขสทิธิ์ และ/หรือ 

ไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เชื่อถอืไดตอ

อาจารยประจํา 

0 0.00% 0 0.00% 121 45.66% 121 45.66%   30.00% 0 0 3 3 / / / /   

260 272 265 265 

4.8 รอยละของ 

บทความวิจยัที่

ไดรับการอาง อิง 

(Citation) ใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาต ิหรือ

ระดับนานา ชาติ

ตออาจารย

ประจํา 

 

 

 

 

 

56 19.31% 151 50.17% 266 84.98% 266 84.98% 15.00% 50.00% 2 3 3 3 / / / /   

290 301 313 313 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3)  เปาหมาย  พัฒนาการ หมาย
เหตุ(เชน 
เหตุผล
ของการ
ประเมิน
ที่ตางจาก
ที่ระบุใน 

SAR)  

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 
หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

4.9 รอยละของ

อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสราง 

สรรคจากภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

171 65.77% 231 84.93% 173 63.60% 173 63.60% 38.00

% 
50.00% 3 3 3 3 / / / /   

260 272 272 272 

4.10 รอยละของ

อาจารยประจําที่

เขารวมประชุม

วิชาการและ/หรือ

นําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศ 

192 73.85% 135 49.63% 153 56.25% 153 56.25% 40.00

% 
50.00% 2 1 1 1 / / / /   

260 272 272 272 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
บุคลากรทุกระดับ 

2. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ มีศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยอยางมี

คุณภาพ  สรางชื่อเสียงใหกับคณะวิทยาศาสตร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับรางวัล

ผลงานวิชาการระดับชาติ /นานาชาติจํานวนมาก  สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

  - 
 
ขอเสนอแนะ 

   คณะวิทยาศาสตรควรพัฒนางานดานวจิัยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการเตรียมบคุลากร 

ครุภัณฑการวจิัย ตลอดจนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอก เปนการพัฒนาและ

เสริมสรางดานวิจยั ตลอดจนเพื่อนําผลงานไปใชประโยชนมากยิง่ขึ้น 
 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการกระตุนใหเห็นความสําคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิด

ความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่  6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผลของ
การประเมนิที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การ คณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การ

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     2.40 2.40 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00   

5.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

0 0 5 5   6 0 0 3 3           

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวน

รวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาตติออาจารยประจํา 

112 38.62% 114 37.87% 123 40.20% 123 40.20% 25.00% 35.00% 3 3 3 3 / / / /   

290 301 306 306 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการ และวชิาชพี ที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

133 51.15% 215 79.04% 136 51.32% 136 51.32% 30.00% 35.00% 3 3 3 3 / / / /   

260 272 265 265 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.5 4.29 4.27 4.27 3.75 3.75 3 3 3 3 / / / /   
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผลของ
การประเมนิที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR)

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การ คณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การ

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

5.5 มีการนําความรูและประสบการณ

จากการบริการวชิาการและวชิาชีพ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 / / / /   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตรมีการใหบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญของ

คณาจารยในแตละสาขา 

2. คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการตอยอดผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย และจัดระเบียบงาน

บริการวิชาการ ดังเห็นไดจากการแตงตั้งผูบริหารมาชวยดูแลโดยตรง 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 

- 
 
ขอเสนอแนะ 

คณะวิทยาศาสตรควรเรงดําเนินโครงการการบริการวิชาการสูสังคมมากขึ้น เปนการตอบสนอง

ความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ซึ่งกอใหเกิด

ประโยชนชัดเจนยิ่งขึ้นในการประชาสัมพันธ การหารายได และสอดรับกับความมุงมั่นของคณะ

วิทยาศาสตรที่กลาววา “คุณธรรมนําเทคโนโลยี” 

 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตร มีผล

การประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยู

ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที ่7   ผลการประเมนิองคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  
เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 

(เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่

ระบุใน SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม     1.50 1.50 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00   

6.1 มีกระบวนการและกลไก

ในการทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม 

0 0 4 4   4 0 0 3 3 /  / / /    

6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวนนสิิต

เต็มเวลาเทียบเทา 

111 3.03% 103 2.74% 130 3.36% 130 3.36% 1.40% 1.40% 3 3 3 3 / /  /  /   

3668 3757.21 3866.71 3866.71 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตรกําหนดนโยบาย แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผูรับผิดชอบ

ชัดเจน 

2. มีโครงการเนนคุณภาพชีวิตของบุคลากร สวัสดิการ และสังคม 

3. มีการบูรณาการกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆของคณะไดดี 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 

เอกสารหลักฐานที่นําเสนอไมสมบูรณ 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรแสดงเอกสารหลักฐานอยางสมบูรณ 

 

 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ของคณะ

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   

และการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศอยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการ

ประเมินตนเอง เทากับ 2.89 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.89 อยูใน

ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่  8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การ

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ     2.11 1.89 2.89 2.89 9.00 8.00 8.00 8.00   

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดแีบบธรร

มาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

5 3 5 5 5 5 3 2 3 3 / / / /   

7.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

0 0 4 4   4 0 0 3 3 / / / /   

7.3 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพือ่

พัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

5 3 5 5 4 5 3 2 3 3 / / / /   

7.4 ระดับความสําเร็จใน

การเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

3 3 5 5 3 4 2 2 3 3 / / / /   

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล
8 2.76% 21 6.98% 12 3.83% 12 3.83% 1.00% 2.50% 3 3 3 3 / / / /   

290 301 313 313 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ตางจากที่
ระบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การ

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

ผลงานทางวชิาการ

หรือวิชาชีพใน

ระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิ

8 100.00% 21 100.00% 9 75.00% 9 75.00% 

8 21 12 12 

7.6 มีการนําระบบบริหาร

ความเสีย่งมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

0 0 5 5   5 0 0 3 3 / / / /   

7.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 / / / /   

7.8 งบประมาณสําหรับ

การพัฒนา

คณาจารยทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

4761059 16,417.44 4732136.69 15,721.38 10195159.61 33,317.52 10195159.61 33,317.52 15,000 15,000 3 3 3 3 /   /     

290 301 306 306 

7.9 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุน

ที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งในประเทศ

หรือตางประเทศ 

121.00 65.41% 148.00 79.57% 155.00 77.11% 155.00 77.11%   

65.00  
65.00 2 2 2 2 / /   /   

185 186 201 201 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารของคณะฯ มีวิสัยทัศน มีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 

เปนการสรางบรรยากาศที่ดีตอการทํางานของบุคลากร 

2. คณะฯ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร และสามารถติดตามผลการดําเนินงาน

ของคณะฯ ไดดวยระบบสารสนเทศ 

3. มีโครงการที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการบริหารจัดการ จากขอเสนอแนะของการตรวจประเมิน

คุณภาพที่ผานมา 

4. มีโครงการสงเสริม/พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการหลากหลาย 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 

บุคลากรที่ใหความรวมมือในการประเมินผูบริหาร มีประมาณรอยละ 30 – 43 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผูบริหารมากขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงการมีสวน

รวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 

2. ควรมีแผนการจัดการความรูอยางหลากหลายแกบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการ

รวบรวมองคความรูที่มีอยูแลวในองคกรมาพัฒนาใหเปนระบบ บุคลากรสามารถเขาถึงความรู

และพัฒนาตนเองตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผน      

กลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้ง

จากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  จํานวน  2 ตัวบงชี้ พบวา คณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมิน

ตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยูในระดับดี

มากรายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9   ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผลของ
การประเมนิที่

ตางจากทีร่ะบุใน 
SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การคณะวิชา กรรม การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ      1.50 1.50 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00   

8.1 มีระบบและกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 / / / /   

8.2 มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

0 0 4 4   4 0 0 3 3 / / / /   
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
มีการจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
- 
 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรจัดทําฐานขอมูลทางการเงินของคณะ  เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารไดอยาง

ทันตอเหตุการณปจจุบัน 

2. คณะฯ ควรจัดใหมีฐานขอมลูทรัพยากรเชือ่มโยงทั้งคณะ และสามารถเลือกใชไดอยางคลองตัว 

และควรมีการติดตามประมวลผลการใชทรัพยากรรวมกนั เพื่อใหทราบถึงการประหยัด

งบประมาณทีเ่กิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่แสดงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มี

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3  ตัวบงชี้ พบวา คณะ

วิทยาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 3.00 อยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

เปาหมาย  พัฒนาการ หมายเหต ุ 
(เชน เหตุผลของ
การประเมนิที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00   

9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

0 0 7 7   7 0 0 3 3 / / / /   

9.2 มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคณุภาพแกนิสติ 

6 6 7 7 6 6 3 3 3 3 / / / /   

9.3 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคณุภาพภายใน 
4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 /   /     
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี ทั้งการตรวจติดตามการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพ และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน 

2. คณะฯ มีการดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต และได

นําไปใชในกิจกรรมของนิสิต 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
บุคลากรไมเขาใจวิธีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

  
ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรชี้แจงใหบุคลากรเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

2. คณะฯ ควรพัฒนาตัวบงชี้ที่แสดงถึงอัตลักษณของคณะ เพิ่มข้ึน เชน คณะวิทยาศาสตรมีผลงาน

เดนทางดานงานวิจัย อาจกําหนดตัวบงชี้ในการวัด  ดังนี้ 

- ตัวบงชี้ที่ 1  จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่เพิ่มข้ึนตอป 

- ตัวบงชี้ที่ 2  จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนที่เพิ่มข้ึนตอป 

- ตัวบงชี้ที่ 3  จํานวนผลงานวิจัยของนิสิตตอป 

และกําหนดตัวบงชี้ในการวัดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในแตละป เปนตน   

 3.    ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายและมีการอบรมใหบุคลากรไดเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้ที่เพิ่มข้ึน

จากป 2551 

4.     ควรจัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหเขาใจและสามารถนํากระบวนการ PDCA ไปใชในทุกกิจกรรมของนิสิตและ

พัฒนาคุณภาพการเรียนและการทํางานไดเปนอยางดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู

ในเกณฑดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต 

        2.75 2.75 2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดาน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

2.30 2.30 2.95 2.95 3.00 3.00 2.82 2.82 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดาน

ธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 2.94 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดาน

พันธกิจของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

2.25 2.25 2.91 2.91 3.00 3.00 2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดาน
การสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมทุกมาตรฐาน 2.30 2.30 2.95 2.95 2.94 2.94 2.82 2.82   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูใน

เกณฑดีมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ  บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ และมี

ความพึงพอใจจากนายจางเปนอยางดี 

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 2.82 อยูในเกณฑดีมาก  โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต 

อยูในเกณฑดี และดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.30,  2.95 และ 3.00  ตามลําดับ หากพิจารณาในแตละประเด็น 

พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.94 อยูในเกณฑดีมาก สวนดาน   

พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยูในเกณฑดีมาก  สะทอนใหเห็นวา คณะ

วิทยาศาสตรมีการสนับสนุนและพัฒนาอาจารยประจําในการทํางานวิจัยและผลงานสรางสรรคทางวิชาการ  

รวมทั้งมีการสงเสริมอาจารยประจําใหมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธ ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมี

ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการและกลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค และการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู สะทอนใหเห็นวา คณะ

วิทยาศาสตรมีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรูไดเปนอยางดี 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในเกณฑดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที ่12 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมี

สวนไดสวนเสีย 
2.50 2.50 3.00 3.00 2.89 2.89 2.89 2.89 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการ

ภายใน 
2.00 2.00 2.83 2.83 3.00 3.00 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและ

การเรียนรูและ

นวัตกรรม 

2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.71 2.71 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมทุกดาน 2.30 2.30 2.95 2.95 2.94 2.94 2.82 2.82   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอน

ผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยูใน

เกณฑดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในเกณฑดีมาก มีคะแนน

เฉลี่ย 2.50,  3.00 และ 2.89  ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรมีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย สงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในเกณฑดี

มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในเกณฑดี และดีมากมี

คะแนนเฉลี่ย  2.00 2.83 และ3.00  ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล 

และภาวะผูนํา 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00  อยูในเกณฑดีมาก โดยผล

การประเมินดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ อยูในเกณฑดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย3.00  สะทอนใหเห็นวา 

คณะวิทยาศาสตรมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
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- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.71  

อยูในเกณฑดีมาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต อยูในเกณฑดี

และ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.00  3.00 และ 3.00  ตามลําดับสะทอนใหเห็นวา คณะวิทยาศาสตรมีระบบและ

กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  รวมทั้งมีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวกที ่1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที่ 1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 28 28 29 29 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 27 27 27 27 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 7 7 7 

  องคประกอบที่ 2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 

หลักสูตร 49 47 50 50 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 16 15 15 15 

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 19 18 16 16 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 3 3 

9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 14 14 16 16 

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ

แผน ข ) 

หลักสูตร 0 0 0 0 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและ

คุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 0 0 37 37 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร     14 14 

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     16 16 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

16 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร     0 0 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     7 7 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน 197 173 104 104 

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เรื่อง 115 89 101 101 

20 - ระดับปริญญาโท เรื่อง 103 79 99 99 

21 - ระดับปริญญาเอก เรื่อง 12 10 2 2 

22  จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 102 86 108 108 

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 81 76 88 88 

24 - บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 21 10 20 20 

25  ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ

สอน และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.26 4.30 4.37 4.33 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

28 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

29 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

32 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม 

หรือที่ปรับปรุง และจํานวน

หลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมี

โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 18 14 26 26 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 7 3 8 8 

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 8 8 12 12 

40 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 3 6 6 

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา 

คน 2,597 2,781 2,313 2,313 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,672 1,675 1,299 1,299 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 295 296 237 237 

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

46 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 461 613 540 540 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 85 101 81 81 

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน 0 0 0 0 

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คน 0 0 0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 84 96 156 156 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES 5,478.29 5,667.75 5,758.10 5,758.10 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 3,668.00 3,757.21 3,866.71 3,866.71 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 1,051.95 1,107.62 1,096.64 1,096.64 

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 640.67 659.50 711.58 711.58 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 117.67 143.42 83.17 83.17 

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

FTES 0 0 0 0 

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับ

คามาเปนปริญญาตรี 

FTES 5,478.28 5,667.75 5,758.10 5,758.10 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES 4,719.95 4,864.83 4,963.35 4,963.35 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคา

เปนปริญญาตรี 

FTES 758.33 802.92 794.75 794.75 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับ

คามาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES 4,308.68 4,416.71 4,578.29 4,578.29 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับ

คามาเปนปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

FTES 1,169.61 1,251.03 1,179.80 1,179.80 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

69  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ 

คน 290 301 306 306 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ 

คน 30 29 41 41 

71  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

คน 2 3 2 2 

72  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

คน 112 106 98 98 

73  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน 176 192 206 206 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

มีตําแหนงอาจารย 

คน 130 143 156 156 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน 67 69 66 66 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 89 84 79 79 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

มีตําแหนงศาสตราจารย 

คน 4 5 5 5 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย 

ชื่อเรื่อง 0 0 129 129 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให

มีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเรื่อง 0 0 6 6 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

80  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบ 

ถวน ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จริง) 

คน 185 178 213 213 

81  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 138 161 188 188 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการ

มีงานทํา 

คน 410 417 407 407 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

คน 405 415 405 405 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

และ/หรือไมประสงคทํางาน 

คน 178 167 163 163 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา และ

ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 173 210 195 195 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา และ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตาม

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 159 195 172 172 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา และ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูงกวาเกณฑ

หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 0 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา และ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตน ต่ํากวาเกณฑ

หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 14 15 0 0 



 49 
 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

0 3.98 3.94 3.94 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 9 24 32 32 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 8 22 31 31 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 1 1 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 0 1 1 1 

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติจาก

ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ 

คน 11 12 6 6 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 2,356 2,711 2,585 2,585 

98 - ระดับปริญญาตรี คน 1,802 2,177 2,062 2,062 

99 - ระดับปริญญาโท คน 488 472 460 460 

100 - ระดับปริญญาเอก คน 66 62 63 63 

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 0 0 0 

102 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  คน 0 0 0 0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบ

การศึกษาทั้งหมด 

คน 351 422 323 323 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

104  มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

ระดับ 5 5 5 5 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   

ระดับ 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 4 4 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

ระดับ 0 0 5 4 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยประจําทําการวิจัย เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 2 3 5 5 

  องคประกอบที่ 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

110  จํานวนโครงการกิจกรรม

นิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    165 165 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    54 54 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    20 20 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสิ่งแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    18 18 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    23 23 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    50 50 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภท

กิจกรรม 

คน 0 0 8,869 8,869 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

วิชาการ 

คน     2,101 2,101 

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คน     1,619 1,619 

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

คน     970 970 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน     1,577 1,577 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน     2,602 2,602 

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา   

ระดับ 6 7 8 8 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 4 4 5 5 

  องคประกอบที่ 4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

บาท 74,674,828  122,004,997  84,120,613  84,120,613  

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 38,850,745  69,264,097      56,858,887      56,858,887  

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย 

บาท 35,824,083       52,740,900    27,261,726       27,261,726  

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ

ทุนวิจัย 

คน 171 231 173 173 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 58 85 69 69 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 113 146 104 104 

131  จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 337 341 361 361 

132 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

ชื่อเรื่อง   181 140 140 

133 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร

ระดับนานาชาติ 

ชื่อเรื่อง   160 221 221 

134 - จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่

มี impact factor 

ชื่อเรื่อง     54 54 

135 - จํานวนผลงานที่อาจารยเปน

นักวิจัยหลัก (Corresponding 

Author) หรือเปนชื่อแรก (First 

Author) 

ชื่อเรื่อง     86 86 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง 3 2 4.5 4.5 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุ

พืช พันธุสัตว 

ชื่อเรื่อง         

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน 

ชื่อเรื่อง 138 242 271 163 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

ชื่อเรื่อง 129 228 265 265 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเรื่อง 6 3 3 3 

141 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง 13 21 16 16 

142 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ชื่อเรื่อง 5 20 6 6 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง 0 0 121 121 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ 

ชื่อเรื่อง     35 35 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง     86 86 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ

อางอิงใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง 56 151 266 266 

147  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่

เปนนักวิจัยทั้งหมด 

คน     7 7 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน     0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

คน 0 70 92 92 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวม

ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

คน 192 65 61 61 

151  มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ 0 0 5 5 

  องคประกอบที่ 5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวน

รวมในการบริการทางวิชาการแก

สังคม 

คน     75 75 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 112 114 123 123 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

133 215 136 136 

156  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.50 4.29 4.27 4.27 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการที่มีการสํารวจความ

พึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    33 33 

158  มีกระบวนการและกลไกบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ 0 0 5 5 

159  มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการ

วิจัย 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที่ 6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

111 103 130 130 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุม

เสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    9 9 

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุม

เสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

    26 26 

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

    6 6 

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

การบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

    0 0 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการ

พัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    6 6 

167  มีกระบวนการและกลไกในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 0 0 4 4 

  องคประกอบที่ 7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด 

คน 185 186 201 201 

169  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพ 

คน 121 148 155 155 

170 -  ในประเทศ คน 121 148 155 155 

171 -  ตางประเทศ คน 0 0 0 0 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

คน 8 21 12 12 

173 - ดานการวิจัย คน 8 21 9 9 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน     0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

175 -  ดานอื่นๆ คน     3 3 

176  งบประมาณสําหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท 4,761,059.00  4,732,136.69  10,195,159.61  10,195,159.61  

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 3 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 

ระดับ 0 0 4 4 

179  มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 3 5 5 

180  ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 3 3 5 5 

181  มีการนําระบบบริหารความ

เส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ 0 0 5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 8 8 8 8 

  องคประกอบที่ 8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 

บาท 257,954,070.00  270,211,839.00  302,128,527.00  302,128,527.00  

184  รายรับจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

บาท 9,004,889.00   7,483,071.40     4,751,852.00  4,751,852.00  

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 59,146,251.00  64,752,644.00  63,645,255.00  63,645,255.00  

186  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่

และที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท         

187  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน

โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่

และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   

258,396,861.00  

  

237,090,945.82  

  

259,159,403.00  

  

259,159,403.00  
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

188  คาใชจายดาน

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

(ปงบประมาณ) 

บาท     

24,355,144.00  

    

20,204,720.00  

    

24,964,057.00  

    

24,964,057.00  

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท 0 0 0 0 

190  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท  2,139,931.15   1,892,819.85     1,297,382.28    1,297,382.28  

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 

บาท 4,761,059.00  4,732,136.69  3,401,046.00  3,401,046.00  

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท     

10,322,704.00  

      

2,767,115.80  

      

3,927,409.56  

      

3,927,409.56  

193  เงินเหลือจาย

สุทธิ (ปงบประมาณ) 

บาท 9,619,415.00  29,489,280.82  18,005,067.00  18,005,067.00  

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 53,590,860.00  7,023,600.00  70,249,449.86  70,249,449.86  

195  มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจายการ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ 0 0 4 4 

  องคประกอบที่ 9            

197   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ 0 0 7 7 

198   มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 6 6 7 7 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

199  ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 4 4 5 5 
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ภาคผนวกที ่2 
ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
 จากการสัมภาษณบุคลากรแยกเปน 4 กลุม  ไดแก 

ก. กลุมอาจารยที่ไมใชผูบริหาร 
ข. กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป 
ค. ศิษยเกาและผูมีสวนเกี่ยวของ 
ง. บุคลากร ขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในภาพรวม คือ 

1. บุคลากรทั้ง 4 กลุม มีความสุข มีความภาคภูมิใจในการบริหารของคณะวิทยาศาสตร ภูมิใจใน

องคกร และใหความเห็นวา ผูบริหารโดยเฉพาะคณบดีใหความเปนกันเองกับบุคลากรทุกระดับ  

มีวิสัยทัศน มีระบบในการทํางาน 

2. บรรยากาศโดยทั่วไปรมร่ืน 

3. มีความพงพอใจตอการสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการและทุนสนับสนุนงานวิจัย 

4. บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และตระหนักถึงประโยชนของการ

ตรวจประเมินคุณภาพทีระดับตางๆ แตไมแนใจวิธีการดําเนินงาน 
 

อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
  

กลุมที ่1 อาจารยทีไ่มใชผูบริหาร 
1. เสนอใหคณะฯจัดการประชุมบุคลากรเพิ่มจากปละ 1 คร้ัง เปนปละอยางนอย 2 คร้ัง และจัดใน

วาระสมควร 

2. เห็นสมควรเสนอขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
เชน ครุภัณฑทดแทนทางรังสีวิทยาที่ใชงานมานาน  

3. เห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงจํานวนนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนของแตละภาคการศึกษา เชน การใหบริการวิชาพฤกษศาสตร ในภาคปลายมีผู

ลงทะเบียนเรียนมากกวาภาคตน จึงเห็นสมควรใหกระจายผูลงทะเบียนทั้งภาคตนและภาคปลาย

ใหสมดุล 
 

กลุมที ่2 นิสติทุกระดับคละชั้นป 
1. นิสิตเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ หมายความวา ทําใหดีข้ึน นิสิตชวยกันจัดกิจกรรม มีการ

ประเมินผล และนําผลของการประเมินมาปรับปรุงในปตอไป นิสิตไดรับทราบเรื่องของการประกัน
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คุณภาพในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม อยางไรก็ตาม นิสิตไมไดรับคูมือนิสิตกับการประกันคุณภาพที่

สํานักประกันฯ แจกจาย ทั้งนี้คณะฯ ใหนิสิตดูไดจากเว็บไซตของคณะ 

2. เสนอใหนิสิตและอาจารยมีกิจกรรมรวมกัน 

3. เสนอใหนิสิตตางภาควิชา ตางสาขาวิชา ไดมีโอกาสรูจักกัน และ/หรือทํากิจกรรมรวมกันในระดับ

คณะ 

4. สถานที่ขายอาหารมีกลิ่นสารเคมีโชยมาเปนครั้งคราว นิสิตเสนอความเห็นวา ไมปลอดภัยตอการ

หายใจและการบริโภคอาหาร เสนอใหปรับปรุงกายภาพของโรงอาหาร 

5. เสนอการจัดสรรหนังสือในหองสมุดของคณะใหมากขึ้น 

6. เสนอการจัดสรรพื้นที่มากขึ้นใหนิสิตไดเลนกีฬา 

7. ความเห็นเกี่ยวกับการแตงกายของนิสิต นิสิตเสนอวา คณะควรเขมงวดมากขึ้น การแตง

เครื่องแบบตามระเบียบเปนสิ่งที่ดี แตนิสิตสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญ 
 

กลุมที ่3 ศิษยเกาและผูมสีวนเกี่ยวของ 
1. คณะไมมีการติดตอกับศิษยเกา เสนอใหมีสมาคมศิษยเกา และเปนเครือขายของทุกวิชารวมกัน 

2. เพิ่มทักษะในการสัมภาษณงาน การสมัครงาน กอนสําเร็จการศึกษา 

3. เสนอใหเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เชน สาขาคณิตศาสตรมีหลักสูตร วทม.คณิตศาสตร

อยางเดียว เสนอใหมีสาขาคณิตศาสตรประยุกต หรือคณิตศาสตรธุรกิจ  เนื่องจากมีบัณฑิตที่มี

ความประสงคจะเรียนตอในสาขาดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 
 

กลุมที่ 4  บุคลากร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจํา 
1. บุคลากรมีความเห็นวา ไดเรียนรู สามารถทํางานไดทุกอยางแมวาจะไมใชงานในหนาที่ของตน 

2. บุคลากรพอใจการสอนงานจากผูมีประสบการณ 
3. บุคลากรเสนอวา ใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของการประกันคุณภาพ เนื่องจากปจจุบันใช

ตัวบงชี้เหมือนกันทุกคณะ ทุกภาควิชา ตามที่ สกอ. และสํานักประกันคุณภาพกําหนด บุคลากรมี

ความเห็นวา เนื่องจากระบบโครงสรางของแตละภาควิชาแตกตางกัน เสนอใหแยกตัวบงชี้ไม

เหมือนกัน 
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ภาคผนวกที ่3   
ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


