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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 
- 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา 
จํานวน 5 คน นิสิตทุกระดับคละชั้นปีจํานวน 6 คน  ศิษย์เก่าจํานวน 4 คน  และบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 4 คน  พร้อมทั้งการสัมภาษณ์จากการเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  และภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด ดังนี้   

1. การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ มก. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
           รวมจํานวน 24 ตัวบ่งชี้ 

มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 

2. การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  
มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

   ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
     

      3.  การดําเนนิการตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งชี้  
          มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
วท. กรรมการ วิทยาศาสตร ์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 3.99 - 3.99 5.00 5.00 3.99 5.00 5.00 3.99 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.76 4.76 4.75 4.75 - 4.75 4.75 - 5.00 4.13 5.00 4.13 4.78 4.78 4.13 4.78 4.78 4.13 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.44 - 4.44 5.00 5.00 4.44 5.00 5.00 4.44 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
วท. กรรมการ วิทยาศาสตร ์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.93 - 4.93 5.00 5.00 4.93 5.00 5.00 4.93 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.82 4.82 4.95 4.94 - 4.95 4.94 - 5.00 4.33 5.00 4.41 4.93 4.92 4.60 4.93 4.92 4.60    

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
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  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง  

1.  คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานนับต้ังแต่การกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี  การ

จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น

รูปธรรม  อย่างเป็นระบบ  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น 

2. มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ  และการจัดการศึกษาแก่บุคลากร/นิสิต

ทุกระดับ  อันนําไปสู่การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

3. มีกระบวนการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้คณะ

วิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการเป็นผู้นํา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4. คณะวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5. คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการและกิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกของคุณค่าแห่งวัฒนธรรมไทยและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. คณะวิทยาศาสตร์ มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศหลายศูนย์ เช่น ภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเป็นที่ยอมรับความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม

ได้ 

7. คณะวิทยาศาสตร์ นําข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา มาจัดทําแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 

8. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

9. สัดส่วนคณาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับสูง 

 10. การบริหารด้านการเงินที่มีการตรวจสอบ และติดตามเงินค้างจ่าย โดยใช้รายการที่เป็นตัวแดง  

      และระบผุู้ค้างจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศทําใหล้ดปัญหาเงินค้างจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. การที่ผู้บริหารติดตาม โดยการสอดส่องสภาพจริงของการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์     

      ทําให้เห็นภาพชัดเจน  เป็นการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 12. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชา ทําให้การดําเนินงานของคณะมีความสําเร็จอย่าง  

      ชัดเจน 
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13. การจัดระบบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์หลายประเภท เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุม่ 

14. นโยบาย 7ส 7ป ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นนโยบายที่สร้างแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน และกระตุ้นการทํางานของบุคลากร 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1.  การแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไม่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการของตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและ สกอ. 

2. การกระจายของกลิ่นสารเคมีจากห้องปฏิบัติการไปยังบริเวณโรงอาหาร 

3. กิจกรรมระหว่างบุคลากรทุกหน่วยงานมีไม่มาก 

4. บุคลากรได้รับข่าวสารทุนไม่ทั่วถึง เช่น ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

5. เวลาที่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดลองมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

6. บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานไม่มาก 

ข้อเสนอแนะระดับคณะ 
1. ควรจัดเอกสารหลักฐานให้ตรงกับตัวบ่งชี้ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ควรสรุป

รายละเอียดที่ชัดเจน 

2. สํารวจสภาพแวดล้อมบริเวณโรงอาหาร และป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น 

3. สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมระหว่างบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้รู้จักกัน และเกิด

การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้บุคลากรร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

4. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้รับทราบข่าวสารให้ทั่วถึงกัน 

5. ขยายเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองมากขึ้น ตามลักษณะของงานในการทดลองระดับบัณฑิตศึกษา 

6. สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีผลงานโดดเด่น ควบคู่กับผลงานอาจารย์ โดย

อาจารย์เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในการสร้างผลงาน 

7. ควรส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อสาธารณกุศล  และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน  “คุณธรรมนําเทคโนโลยี” 

8. ควรพิจารณาจัดทําข้อกําหนด (TOR) เกี่ยวกับภาระงานของอาจารย์ตามความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ควรเร่งดําเนินการวางกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องในการดําเนินการทางธุรกิจของผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
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ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน  

นโยบายสนับสนุนทางการศึกษาและการเรียนรู้ เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า  โครงการอาจารย์ผู้ช่วย
สอนและอาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา  โครงการศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษาก่อตัว  
โครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์  โครงการการสอนด้วยระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Max 
learn  โครงการเพิ่มพูนปัญญา  ความสามารถ ความรู้  และประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์ 
(ScAWAKE) เป็นต้น 

2. ด้านการวิจัย 
โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลการวิจัยในต่างประเทศของนิสิตและอาจารย์ การร่วมวิจัยแบบทวิ
ภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) การจัดสรรทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (Science 
Research Fund, SCRF) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โครงการทุนวิจัย
ก่อนเสนอโครงการ เป็นต้น 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา 
โครงการจัดทําแผนที่เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์ โครงการการเทียบเคียง
สมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับเอเชีย โครงการการเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้าง
เครือข่ายระดับชาติ เป็นต้น 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการปฐมนิเทศ/มัชฌิมนเิทศ/ปัจฉิมนิเทศ วันไหว้ครู โครงการผู้บริหารพบบุคลากรในวันขึ้นปีใหม ่
ถวายพวงมาลารัชกาลที่ 4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1. การใช้งาน e-office  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)  ข่าวอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Newsletter 

ScKU) 
2. การกระตุ้นและส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรที่ขอตําแหนง่วิชาการ หรือขอผลงานวิชาการ โดยจัดทุน

สนับสนุนการวิจัย Stimulus Research Fund (SRF) 
3. การต้ังเป้าหมายของการบริหารและการดําเนินการ เช่น  45 ปีคณะวิทยาศาสตร์-45 KM,     

-45 Equipment   และ   -145 งานวิจัย  
4. ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการต่างประเทศ สําหรับนิสิต (Budget for Overseas  Academic   

Conference  (Student)  : BOAC (Student) )  
5. โครงการจา้งบุคลากรแนวทางพิเศษ (Special Tract Staff) ทําให้มีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 
 



 7

 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 21 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 21 กิจกรรม  
 

  ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ      

ปีการศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

ภาพรวม 21 กิจกรรม 21 กิจกรรม - -
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
1. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์
ประจําปี เพื่อให้องค์กรมีทิศทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

จัด workshop เพื่อทําการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ ให้ทนัสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต 

 

    

2. ควรแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน 

นําเสนอกระบวนการวิเคราะห์
แผนการดําเนินงานอย่างชัดเจน และ
ตรงกับข้อมูลทีต้่องการตามตัวบ่งชี้ 

 

    

3. ควรมีเอกสารแสดงให้เห็นถึงกลไก
การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนฯ 

รายงานการประชุมที่แสดงใหเ้ห็นถึง
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

 

    

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
1. คณะฯควรมีการกํากับติดตามให้
ภาควิชาเร่งดําเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ตามเวลาที่
กําหนด และทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

กระตุ้นและติดตามให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้แลว้เสร็จ ตามเวลาที่
กําหนดเพิ่มมากขึ้นทั้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะและ
ภาควิชา 
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  ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ      

ปีการศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

2. คณะฯ ควรจัดทําฐานข้อมลูอายุ
ราชการของบุคลากร และใชเ้ป็น
แนวทางกระตุ้นให้ผู้ทีค่รบกําหนดใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
ดําเนินการต่อไป 

จัดทําฐานข้อมลูอายุราชการของ
บุคลากร และใช้เป็นแนวทางกระตุ้น
ให้ผู้ทีค่รบกําหนดในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการดําเนินการต่อไป ตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

    

3. คณะฯ ควรกระตุ้นให้ภาควิชา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต
และเสนอผลงานด้านต่างๆ  เพื่อ
แสดงถึงความรู้ความสามารถของ
นิสิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และ
การพิจารณารางวัลจากแหล่งต่างๆ 
เนื่องจากพบว่า มีภาควิชาที่นิสิตและ
ศิษย์เก่าไม่เคยได้รับรางวัล 

กระตุ้นให้ภาควิชาสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของนสิิตและเสนอผลงาน
ด้านต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรู้
ความสามารถของนิสิตให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม และการพิจารณา
รางวัลจากแหล่งต่างๆ 

 

    

4. ควรสํารวจปัญหา ภาระงานของ
ภาควิชา และส่งเสริมใหทุ้กภาควิชา
ให้มีคณะทํางานฝ่ายวิชาการ 

ส่งเสริมใหทุ้กภาควิชาให้มี
คณะทํางานฝ่ายวิชาการ 

 

    

5. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกคน 

กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน 

 

    

6. ควรส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอน และงานวิจัยเพื่อเป็น
การฝึกฝนให้ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ     

กระตุ้นให้มีการบูรณาการการเรียน
การสอนและงานวิจัยเพื่อเป็นการ
ฝึกฝนให้ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 

    

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ
1. ควรนําผลการประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษามาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

นําผลการประเมินระบบอาจารย์ที่
ปรึกษามาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ      

ปีการศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
1. คณะวิทยาศาสตร์ควรพัฒนางาน
ด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการเตรียมบุคลากร ครภัุณฑ์การ
วิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เป็น
การพัฒนาและเสริมสร้างด้านวิจัย 
ตลอดจนเพื่อนําผลงานไปใช้
ประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

มีนโยบายพัฒนาด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

    

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. คณะวิทยาศาสตร์ควรเร่งดําเนิน
โครงการการบริการวิชาการสู่สังคม
มากขึ้น เป็นการตอบสนองความ
ต้องการการพัฒนาและเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศ ชาติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการประชาสัมพันธ์ 
การหารายได้และสอดรับกับความ
มุ่งมั่นของคณะวิทยา ศาสตร์ที่กล่าว
ว่า “คุณธรรมนําเทคโนโลยี” 

จัดโครงการบริการทางวิชาการ แก่
สังคมเพิ่มมากขึ้น 

 

    

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรแสดงเอกสารหลักฐานอย่าง
สมบูรณ ์

การจัดเรียงเอกสารหลักฐานให้
สมบูรณ ์

 
    

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1. ควรกระตุ้นให้บุคลากรมสีว่นร่วม
ในการประเมินผู้บริหารมากขึน้ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ 

ให้แต่ละหน่วยงานย่อยติดตามแบบ
ประเมินผู้บริหารให้เพิ่มมากขึน้ 
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  ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ      

ปีการศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

2. ควรมีแผนการจัดการความรู้อย่าง
หลากหลายแกบุ่คลากรทุกระดับ
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กรมา
พัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ทําแผน
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทกุระดับ
และจัดการเผยแพร่ความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

    

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1. คณะฯ ควรจัดทําฐานข้อมลูทาง
การเงินของคณะฯ  เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

จัดทําฐานข้อมลูทางการเงินของ
คณะฯ   

 

    

2. คณะฯ ควรจัดให้มีฐานข้อมูล
ทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งคณะ และ
สามารถเลือกใช้ได้อย่างคล่องตัว 
และควรมีการติดตามประมวลผลการ
ใช้ทรัพยากรรว่มกัน เพื่อใหท้ราบถึง
การประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

มีฐานข้อมูลทรพัยากรเชื่อมโยงทั้ง
คณะ และมีการติดตามประมวลผล
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

    

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1. คณะฯ ควรชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

ช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จัดให้มี
การอบรม/ช้ีแจง แนวทางการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

    

2. คณะฯ ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของคณะ เพิ่มขึ้น 

มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของคณะฯ เพิ่มเติมจากตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
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  ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ      

ปีการศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนนิ 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ

3. ควรเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยาย
และมีการอบรมให้บุคลากรได้เข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ได้เพิ่มขึ้นจากปี 
2551 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและมี
การอบรมให้บุคลากรได้เข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ได้เพิ่มขึ้น 

 

    

4. ควรจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นสิิตทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจและสามารถนํา
กระบวนการ PDCA ไปใช้ในทุก
กิจกรรมและพัฒนาคุณภาพการเรียน
และการทํางานได้เป็นอย่างดี 

จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นสิิตทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 29 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดย     
คณะวิทยาศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.93  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.93  อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.00 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชมุเพื่อเตรียมความพร้อม ณ หอ้งประชุม 403 

ชั้น 4 อาคารวทิยาศาสตร์ 25 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 เวลา 09.00 - 09.15 น.        คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวทิยาศาสตร์   ณ หอ้งประชุม

401  ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวตัถุประสงค ์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป ี2554 
เวลา 09.15 - 10.00 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553    

ทั้งนี้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ โดยให้อยู่ในกรอบเวลาที่กําหนด
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจยันําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต  รวมทัง้ผลการประเมนิตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรงุของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.00 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 406 
เวลา 11.30 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งประชุม 406  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 406 
 เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มที่ 1  อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา   จํานวน  5  คน 
   เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที่ 2  นิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน  6  คน  
 เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที่ 3  ศิษย์เก่า    จํานวน  4  คน 

 เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที่ 4  บุคลากรข้าราชการ และ พนักงาน  จํานวน  4  คน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ หอ้งประชุม 406 
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วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ หอ้งประชุม 406 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์   
       เวลา 09.00 – 09.30 น. -  ตรวจเยี่ยมภาควิชาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ   

       เวลา 09.35 – 10.10 น. -  ตรวจเยี่ยมภาควิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

       เวลา 10.15 – 11.30 น. -  ตรวจเยีย่มภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องประชมุ 406 

เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ณ ห้องประชุม 406 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 406 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องประชมุ 406 

เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม 401 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 
2554 และเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93   
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.95 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
วท. กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร์ กรรมการ วิทยาศาสตร ์ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 3.99 - 3.99 5.00 5.00 3.99 5.00 5.00 3.99

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.76 4.76 4.75 4.75 - 4.75 4.75 - 5.00 4.13 5.00 4.13 4.78 4.78 4.13 4.78 4.78 4.13

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.44 - 4.44 5.00 5.00 4.44 5.00 5.00 4.44

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.93 - 4.93 5.00 5.00 4.93 5.00 5.00 4.93

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.82 4.82 4.95 4.94 5.00 4.95 4.94 5.00 5.00 4.57 5.00 4.57 4.93 4.92 4.60 4.93 4.92 4.60

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้

 
 
 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย 
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เป้าหมาย 

หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553
คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ วท. กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 0.63 4.92 0.00 0.00 0.00 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 0.61 4.93 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 8 8 8 0.00 5.00 5.00  /  / 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 0.00 4.78 4.78 6.00 6.00 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ N/A 6 6 7 7 0.00 4.00 4.00 x x 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

206 67.32 208.50 70.32 60 70.32 60 60 0.00 5.00 5.00 / / 

306 296.50

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

84 27.45 76 25.63 30 25.63 30 30 0.00 4.27 4.27 x x 
306 296.50

 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนบัสนุน 
ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย 

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เป้าหมาย 

หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553
คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ วท. กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ N/A 7 7 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

ข้อ N/A 7 7 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ N/A 6 6 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 0.00 5.00 5.00 3.00 3.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 
 

ข้อ N/A 6 6 6 6 0.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย 

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เป้าหมาย 

หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553
คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ วท. กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 3.00 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ N/A 6 6 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 144,704,991 513,138.27 99,404,579 359,510.23 99,404,579 359,510.23 80,000 180,000 0.00 5.00 5.00 / /  

282.00 276.50  276.50

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 2.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี ้

 
 
 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย 

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) ประเมินตาม

เป้าหมาย 

หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553
คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ วท. กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ / = บรรล ุ
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ N/A 6 6 6 6 0.00 5.00 5.00 /  / 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  (สกอ.) 4 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 4.00 4.00 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 / / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจ 
ข้อ N/A 5 5 5 5 0.00 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ N/A 6 6 6 6 0.00 5.00 5.00 / / 
องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00 /  / 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 0.00 5.00 5.00 1.00 1.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ N/A 9 9 9 9 0.00 5.00 5.00 /  / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน ของคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานที่ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ที่กําหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงาน
กําหนด จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก     
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก      
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง    - 
 

จุดที่ควรพฒันา 
ไม่พบหลักฐานการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําคณะแล้วนํามาทําแผนปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 
หลังจากนําผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยทุธ์รายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะแล้ว ควรทบทวน และจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

คณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์    
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐาน
ตามที่กําหนด มีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 
หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน อุปกรณ์การศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา การวัดผล
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การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมิน
ตนเอง เท่ากับ 4.78 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ทีม่ีคณุภาพ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ให้ทุนสนบัสนุนการทําวิจัยที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับนิสิต 

บุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย์ ได้เป็นอย่างดีในการผลิตบัณฑิต เช่น  ทุนปัญหาพิเศษของ
นิสิตปริญญาตรี  ทุนสนับสนนุโครงการร่วมวิจัยแบบทวิภาคี  (BRC) สําหรับนิสิตปริญญาโท และเอก  
Research  Fund  for  Supporting  Staff    และทุนสนับสนุนการวิจัย Stimulus  Research  
Fund  ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ขอตําแหน่งทางวิชาการหรือผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 
จุดที่ควรพฒันา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก)  
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30  ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตปริญญาโท และเอก เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ 
ในการเล่าเรียนของนิสิต 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ 2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่
ดําเนินการโดยองค์กรนิสิตซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 
5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
คณะวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนกิจกรรมนสิิต ครอบคลมุทุกด้านตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์   
        

 จุดที่ควรพัฒนา  
นิสิตบางส่วน ขาดการสร้างวินัย เช่น การแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
คณะวิทยาศาสตร์ควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างวินัย การเข้าค่ายปฏิบัติ

ธรรม เพื่อสนบัสนุนนิสิตในด้านคุณธรรม  จริยธรรม มากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน  ของ

คณะวิทยาศาสตร์ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ มี
ส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
คณะวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยที่หลากหลายในแต่ละสาขาวิชา  การดําเนินงานวิจัยพ้ืนฐาน มีความ

เข้มแข็ง สามารถสร้างผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  สําหรับการดําเนินงานวิจัยประยุกต์ เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
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จุดที่ควรพฒันา  
การกระจายตัวของงานวิจัยไม่สม่ําเสมอในทุกภาควิชา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการกระจายตัวให้มีงานวิจัยของอาจารย์ทุกท่าน ทกุภาควิชา และควรสนับสนนุงบประมาณ

และเงินรางวัลด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ   
คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง นอกจากนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดี
มาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ม ีimpact และมูลค่าสูง   

2. งานบริการวิชาการสามารถนาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จุดที่ควรพฒันา  
ขาดการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ  
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและ
ธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
เท่ากับ 5.00  อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
      คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมาก 

หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน 

จุดที่ควรพฒันา 
     บุคลากรเข้าร่วมโครงการ   โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตมีจํานวนน้อย 

ข้อเสนอแนะ  
ควรเน้นให้บุคลากร และนิสติเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  และ ควรมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างวินัย 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผล
การประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1.  ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ และเป็นผู้นําที่ดี ทําให้คณะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

2. คณะวิทยาศาสตร์ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูท้ี่ดี 
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จุดที่ควรพฒันา 
ไม่พบเอกสารที่ชัดเจนในการกําหนดผู้รับผดิชอบในการวิเคราะห์ ขยายผล ติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรู้ และผู้รบัผิดชอบสรุปผลสมัฤทธ์ิที่เกดิขึ้นตามกลยุทธ์ของคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ขยายผล ติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรู้ และสรปุผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นตามกลยุทธ์ของคณะ  โดยอาจบรรจุไว้ในรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการประจําคณะอย่างชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ทางการเงิน        
ซึ่งแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงิน
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์  มีผลการ
ประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมของคณะ 

จุดที่ควรพฒันา 
ไม่พบเอกสารว่ามีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรแสดงเอกสารหลักฐาน ว่ามีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระบุว่าได้จัดทําร่วมกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย เช่น วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตร่วมกับกองแผนงาน หรอืสํานักทะเบียนฯ และจัดทํา
รายงานการลงทุนของคณะ  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของ
คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุม
ทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน จํานวน 1  ตัวบ่งชี้  พบว่า            
คณะวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ เทา่กับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
ระบบการกระจายงานจัดทําข้อมูลตามภาระของผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพ ทําให้การจัดเตรียม
เอกสารมีความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจประเมิน 
 
จุดที่ควรพัฒนา - 
 
ข้อเสนอแนะ - 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.09 5.00 4.09 5.00 5.00 4.09 5.00 5.00 4.09

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.85 4.85 4.94 494 5.00 4.94 494 5.00 - 4.66 - 4.66 4.92 4.91 4.71 4.92 4.91 4.71

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.44 - 4.44 5.00 5.00 4.44 5.00 5.00 4.44

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.82 4.82 4.90 4.89 5.00 4.90 4.89 5.00 - 4.70 - 4.70 4.88 4.87 4.03 4.88 4.87 4.03

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน (สกอ.)

4.82 4.82 4.95 4.94 5.00 4.95 4.94 5.00 5.00 4.57 5.00 4.57 4.93 4.92 4.60 4.93 4.92 4.60

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.92  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา   
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 4.40 5.00 4.40 5.00 5.00 4.40 5.00 5.00 4.40

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 5.00 4.89 4.89 5.00 - 4.59 - 4.59 4.90 4.90 4.67 4.90 4.90 4.67

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.64 0.00 5.00 0.00 - 0.00 0.00 - 4.82 - 0.00 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

4.82 4.82 4.95 5.00 0.00 4.95 5.00 0.00 5.00 4.57 5.00 4.57 4.93 4.92 4.60 4.93 4.92 4.60

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.82    

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

4.76 4.76 4.90 4.90 - 4.90 4.90 - - 4.41 - 4.41 4.87 4.87 4.41 4.87 4.87 4.41

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
   2) ด้านวิชาการ 4.64 4.64 4.67 4.67 - 4.67 4.67 - - 4.29 - 4.29 4.65 4.65 4.29 4.65 4.65 4.29
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.45 - 4.45 5.00 5.00 4.45 5.00 5.00 4.45

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.64 0.00 0.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.67

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 4.09 5.00 4.09 5.00 5.00 4.09 5.00 5.00 4.09

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ.

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.82 4.82 4.95 4.94 5.00 4.95 4.94 5.00 5.00 4.57 5.00 4.57 4.93 4.92 4.60 4.93 4.92 4.60

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 5.00 มีคะแนนเฉลี่ยดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต       
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องคประกอบที่ 1              

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ขอ ปงบ 

ประมาณ 

  N/A 8 8 

2 1.1 

ขอ 3-

5 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้     29 94 94 

3       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต 

      29 29 

4       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการวิจัย       6 6 

5       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

      21 21 

6       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

      19 19 

7       - ตัวบงชี้ดานอื่นๆ       19 19 

8    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้     27 71 71 

9       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิต 

      18 18 

10       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการวิจัย       2 2 

11       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

      20 20 

12       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

      15 15 

13       - ตัวบงชี้ดานอื่นๆ       16 16 

14 1.1 

ขอ 8 

 จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ

ทั้งหมด 

ขอ     N/A 2 2 

15    จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะที่

ขอ     N/A 2 2 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

นําไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

16 สมศ. 

16.2 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ 

คาคะแนน ปการ 

ศึกษา 

    3.99 3.99 

17    จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน

ทั้งหมด 

คน       58 58 

18 สมศ. 

17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน

ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

        

    องคประกอบที่ 2              

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 6 6 

20 2.1  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  44 42 42 

21       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     14 13 13 

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     - - - 

23       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     17 16 16 

24           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

25           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     - - - 

26           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     - - - 

27           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     16 15 15 

28           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     - - - 

29       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     13 13 13 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

30 2.1 ขอ 

3-8 

 จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่
เปดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  44 42 42 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     14 13 13 

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     - - - 

33        -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     17 16 16 

34           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

35           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     - - - 

36           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     - - - 

37           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     16 15 15 

38           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร     - - - 

39       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     13 13 13 

40 2.1 ขอ 

3-6 

 จํานวนหลักสูตร (วิชาชีพ) ที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  0 0 0 

41       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร           

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร           

43       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

44           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร           

45           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร           



 36

 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

46           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร           

47           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร           

48           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร           

49       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร           

50    จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสุตร 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  43 30 30 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     13 12 12 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร           

53       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     17 11 11 

54           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

55           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร           

56           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร           

57           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร     16 10 10 

58           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร           

59       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     13 7 7 

60    จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และ
เกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีที่

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  0 0 0 



 37

 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร           

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร           

63       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร           

65           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร           

66           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร           

67           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร           

68           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร           

69       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร           

70    จํานวนหลักสูตร (ที่ไมใชวิชาชีพ) ที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสุตร 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  0 13 13 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร       1 1 

72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร           

73       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 6 6 

74           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร       1 1 



 38

 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

75           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร           

76           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร           

77           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

หลักสูตร       5 5 

78           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร           

79       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร       6 6 

80    จํานวนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  0 0 0 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร           

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร           

83       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร     0 0 0 

84           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร           

85           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร           

86           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้ง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร           

87           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ก  

 

หลักสูตร           
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

88           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะ

แผน ข  

หลักสูตร           

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร           

90 2.1 

ขอ 4-

5 

 จํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑครบทุกตัว

บงชี้ 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

    42 42 

91    จํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป 

หลักสูตร       41 41 

92 2.6 

ขอ 4 

 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุก
ระดับการศึกษาที่มีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร ปการ 

ศึกษา 

  0 42 42 

93       - ระดับปริญญาตรี         13 13 

94       - ระดับ ป.บัณฑิต         0 0 

95       - ระดับปริญญาโท         16 16 

96       - ระดับปริญญาเอก         13 13 

97 2.1 

ขอ 8 

 จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (รวมนิสิตตางประเทศ) 

คน ปการ 

ศึกษา 

2,781 2,313 2,997 2,997 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     1,675 1,299 1,889 1,889 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     296 237 314 314 

100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)             

102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     613 540 557 557 

103            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค

ปกติ)  

        557 557 

104            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค

ปกติ) 

            

105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     101 81 44 44 

106            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค

พิเศษ)  
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

107            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค

พิเศษ)  

        44 44 

108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     96 156 193 193 

109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)             

110    จํานวนนิสิตตางประเทศปจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

คน ปการ 

ศึกษา 

0 0 0 0 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)             

112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)             

113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             

114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)             

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)             

116            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค

ปกติ)  

            

117            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาค

ปกติ) 

            

118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)             

119            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาค

พิเศษ)  

            

120            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาค

พิเศษ)  

            

121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)             

122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)             

123 2.1 

ขอ ค 

และ 

2.5 

ขอ 1 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES ปการ 

ศึกษา 

5,467.75 5,758.10 6,131.68 6,131.68 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     3,557.21 3,866.71 4,107.79 4,107.79 

125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     1,107.62 1,096.64 1,226.97 1,226.97 

126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             

127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)             

128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     659.50 711.58 744.17 744.17 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     143.42 83.17 52.75 52.75 

130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ

และภาคพิเศษ) 

            

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)             

132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)             

133 สมศ. 

1  

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด 

คน ปการ 

ศึกษา 

420 422 323 323 

134  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการ
มีงานทํา 

    417 407 314 314 

135    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทํา 

    210 195 176 176 

136    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 

    15 52 4 4 

137    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา 

    2 2 12 12 

138    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับผูสําเร็จ
การศึกษา 

    131 140 80 80 

139    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

    112 110 129 129 

140       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

            

141       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ข 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

            

142    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   11 13 9 9 

143    เงินเดือนหรอืรายไดตอเดอืนของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(คาเฉล่ีย) 

บาท ปการ 

ศึกษา 

N/A 13,542.17 13,008.95 13,008.95 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

144 สมศ. 

2 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน 
2 กรณี) 

คน ปการ 

ศึกษา 

    58 58 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน

กลุมสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) (ไมมี

ขอมูล) 

คะแนน           

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน       4.00 4.00 

147    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน 
2 กรณี) 

คน       125 125 

148       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน

กลุมสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) (ไมมี

ขอมูล) 

คะแนน           

149       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน           

150    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน 
2 กรณี) 

คน       15 15 

151       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ใน

กลุมสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) (ไมมี

ขอมูล) 

คะแนน           
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

152       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน           

153 2.2  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ (รวมอาจารยชาว
ตางประเทศ) 

คน ปการ 

ศึกษา 

301 306 296.50 296.50 

154    จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ     29 29 25 25 

155    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 

    3 2 2 2 

156    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

    106 98 61 61 

157    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

    192 206 208.50 208.50 

158    รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้น

ของรอยละฯ) 

รอยละ ปการ 

ศึกษา 

        

159 2.3 

และ 

สมศ. 

14 

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย 

คน ปการ 

ศึกษา 

143 156 156 156 

160     -  จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี

        2 2 

161       -  จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 

        44 44 

162       -  จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

        110 110 

163    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน ปการ 

ศึกษา 

69 66 70 70 

164       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         -  - 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

165       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 

        24 24 

166       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

        46 46 

167    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน ปการ 

ศึกษา 

84 79 71 71 

168       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         -  - 

169       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 

        15 15 

170       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

        56 56 

171    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 

คน ปการ 

ศึกษา 

5 5 5 5 

172       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 

         -  - 

173       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 

        1 1 

174       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

        4 4 

175    รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. ปการศึกษา
ที่ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑ
ประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ฯ) 

รอยละ ปการ 

ศึกษา 

        

176    รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนง รศ. และ ศ. ปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

รอยละ ปการ 

ศึกษา 

        

177    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศทั้งหมด 

คน ปการ 

ศึกษา 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

178    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีล่าศึกษาตอ 

            

179    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

            

180    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีม่ีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

            

181    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 

            

182    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีด่ํารงตําแหนงอาจารย 

            

183    จํานวนอาจารยประจําชาว
ตางประเทศ ทีด่ํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

            

184    จํานวนอาจารยประจําตางประเทศ ที่
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

            

185    จํานวนอาจารยประจําตางประเทศ ที่
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

            

186 สมศ. 

14 

 ผลรวมคาน้ําหนักระดับคุณภาพ
อาจารย  

คะแนน ปการ 

ศึกษา 

N/A N/A 1,526 1,526 

187 สมศ. 

3 

 จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
(สารนิพนธ) ทีต่ีพิมพเผยแพร 
(ปริญญาโท) 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

0 0 99 99 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ         58 58 

189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ             

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยูใน

ฐานขอมูล TCI 

        34 34 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 

รับรอง 

        1 1 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้น นอกเหนือจากฐานขอมูล ISI 

        1 1 

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลสากล ISI 

        5 5 

194 สมศ. 

3 

 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรค

จากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ปริญญา
โท)   

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง (Performance) ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

            

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง (Performance) 

ระดับชาติ 

            

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง (Performance) ระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

            

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง (Performance) ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

            

199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ

การจัดการแสดง (Performance) ระดับ

นานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

            

200 สมศ. 

4 

 จํานวนรวมของบทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
(ปริญญาเอก)  

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

0 0 16 16 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ             

202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ             

203       - วารสารวิชาการระดับชาติ             

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูลสากล 

        1 1 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับใน

ศาสตรนั้น นอกเหนือจากฐานขอมูล ISI 

        8 8 

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู

ในฐานขอมูลสากล ISI 

        7 7 

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน  

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 7 7 

208    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน

ทั้งหมด 

คน     201 188 188 

209    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

      155 0 0 

210         -  ในประเทศ       155     

211         -  ตางประเทศ             

212    งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้ง

ในและตางประเทศ 

บาท     10,195,159.61     

213 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 7 7 

214 2.5 

ขอ 1 

       - จํานวนคอมพิวเตอรที่จัดบริการให

นิสิต  

เครื่อง           

215          - จํานวน Notebook และ Mobile 

Device ตางๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียน

การใช Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง           

216 2.5 

ขอ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการ 

ศึกษา 

        

217    ผลการประเมนิคุณภาพการใหบริการดาน
กายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนานิสิต อาทิ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ อปุกรณการศึกษา และจุด

เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

218    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ 

งานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ดานอาหารและสนามกีฬา 

            

219    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

ของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ 

ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การ

จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

            

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 7 7 

221 2.6 

ขอ 2 

 จํานวนหลักสูตรที่มีรายละเอียดของ

รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร           

222 2.6 

ขอ 3 

 จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาสงเสริม

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

            

223 2.6 

ขอ 4 

 จํานวนหลักสูตรที่มีการใหผูมี

ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

            

224 2.6 

ขอ 5 

 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม

การเรียนการสอนของคณาจารย 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

        

225    จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยัดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

226 2.6 

ขอ 6 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกรายวิชาในแตละ

หลักสูตรแยกตามระดับปริญญา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการ 

ศึกษา 

  4.33 4.35 4.35 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)           

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)             

229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)             

231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)             

232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)             

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)             

234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)             

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 6 6 

236 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 5 5 

237 2.8 

ขอ 3 

 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรม 

โครงการ           

238 2.8 

ขอ 4 

 จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบงชี้           

239    จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่บรรลุ

เปาหมาย 

            

240 2.8 

ขอ 5 

 จํานวนนิสิตที่ไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

คน           
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

241    จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตที่ไดรับ

การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน

คุณธรรม จริยธรรม โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ 

กิจกรรม           

    องคประกอบที่ 3              

242 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ     N/A 7 7 

243 3.1 

ขอ 1 - 

5 

 จํานวนกิจกรรมการใหคําปรึกษาและ

การจัดบริการ 

กิจกรรม ปการ 

ศึกษา 

  0 0 0 

244     - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

ทางการใชชีวิตแกนิสิต 

            

245       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

            

246       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิต 

            

247       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

            

248       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณใหศิษยเกา 

            

249 3.1 

ขอ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการ 

ศึกษา 

  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

250         -  ผลการประเมินคุณภาพการ

จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

          

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการ

จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ตอนิสิต 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

          

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการ

จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ตอศิษยเกา 

          

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 

          

255 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นิสิต 

ขอ     N/A 6 6 

256 3.2 

ขอ 3 

 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู

ดานการประกันคุณภาพไปใช แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม ป

การศึก

ษา 

  0 0 0 

257       - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

            

258       - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

            

259       - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 

            

260       - จํานวนกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 

            

261       -  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

            

262    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

นิสิต  

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการ 

ศึกษา 

  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการที่

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

          

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและ

การสงเสริมสุขภาพ 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

            

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม 

            

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมสงเสริม

ศิลปะและวัฒนธรรม 

            

268 3.3  ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ขอ     N/A 5 5 

    องคประกอบที่ 4              

269 4.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน

นักวิจัยทั้งหมด 

คน ปการ 

ศึกษา 

  5 5 5 

270    จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ       0 0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

และงานสรางสรรค 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 7 7 

272 4.1 

ขอ 3 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คน ปการ 

ศึกษา 

        

273    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย 

            

274 4.1 

ขอ 4 

และ 

4.3 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและ
งานสรางสรรค 

บาท ปงบ 

ประ 

มาณ 

0.00 144,704,
991 

99,404,
579 

99,404,57
9 

275      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

  0.00 30,380,0

00 

21,997,

500 

21,997,50

0 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนสวนตัว       2,565,5

00 

2,565,500 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    30,380,0

00 

19,432,

000 

19,432,00

0 

278        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

    114,324,

991 

77,407,

079 

77,407,07

9 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

279    จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย

ทั้งภายในและ/หรือภายนอก (ไมนับซ้ํา) 

คน ปการ 

ศึกษา 

        

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 6 6 

281 4.2  จํานวนของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทั้งหมด 

ชื่อเรื่อง ปการ 

ศึกษา/

ปงบ 

ประ 

มาณ/

ป

ปฏิทิน 

        

282 4.2 

ขอ 1 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่มีการเผยแพรในการประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ชื่อเรื่อง 185 240 233 233 

283 4.2 

ขอ 4 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อเรื่อง           

284 4.2 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง   0 2 1 1 

285    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่อยูระหวางขอยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

    0 0 3 3 

286    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว 

    0 1 0 0 

287 สมศ. 

5 

 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่
ตีพิมพ 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา/ 

ปงบ 

ประมาณ 

/ปปฏิทิน 

0 0 222 222 

288        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

            

289        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

290        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานขอมูล TCI 

        9 9 

291        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
รับรอง 

        4 4 

292        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 
สกอ. รับรอง (ไมรวม ISI) 

        20 20 

293        - จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานขอมูล ISI 

        189 189 

294 สมศ. 

5 

 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
เผยแพร 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา/ 

ปงบ 

ประมาณ/

ปปฏิทิน 

0 0 0 0 

295         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในการจัดนิทรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

          

296         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในการจัดนิทรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชาติ 

          

297         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในการจัดนิทรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

            

298         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในการจัดนิทรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

299         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในการจัดนิทรรศการ 

(Exihibition) หรือการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งใน
และนอกประเทศ) 

            

300 สมศ. 

6 

 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา/ 

ปงบ 

ประมาณ/

ปปฏิทิน 

288 361 141 141 

301         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

  266 352 133 133 

302         -  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

    27 11 8 8 

303         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

    4 3 1 1 

304         - จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

    23 7 0 0 

305 สมศ. 

6 

 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา/ 

ปงบ 

ประมาณ/

ปปฏิทิน 

        

306         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

          

307         -  จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

            

308         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

            

309         - จํานวนผลงานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

            

310 สมศ. 

7 

 จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา/ 

    225 225 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

311         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความ

วิจัย) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ 

  ปงบ 

ประมาณ/

ปปฏิทิน 

    4 4 

312         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความ

วิจัย) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

      209 209 

313         - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอาน

โดยผูทรงคุณวุฒิ 

    3 9 9 9 

314         - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง

มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

    2 0 3 3 

315    จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง ปการ 

ศึกษา/ 

ปงบ 

ประมาณ/

ปปฏิทิน 

        

316    จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปการ 

ศึกษา 

  153     

317         - ในประเทศ       92     

318         - ตางประเทศ       61     

    องคประกอบที่ 5              

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 5 5 

320 5.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ   41 30 112 112 

321 5.1 

ขอ 2 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ใชกับการเรียนการสอน 

        56 56 

322 5.1 

ขอ 3 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ใชกับการวิจัย 

        26 26 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

323 5.1 

ขอ 4 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ใชกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

        20 20 

324         -  จํานวนโครงการทางวิชาการที่ใช
กับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา 

        8 8 

325         -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชา
ใหม 

        0 0 

326         - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ใชกับการขยายผลที่ใชกับการตอ
ยอดสูหนังสือหรือตํารา 

        2 2 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 5 5 

328 5.2 

ขอ 1 

 โครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

โครงการ ปการ 

ศึกษา 

        

329 5.2 

ขอ 2 

 โครงการบริการวิชาการที่มีความ

รวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ

เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ

หนวยงานวิชาชีพ 

โครงการ ปการ 

ศึกษา 

        

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คะแนน (เทียบ

จากคะแนน

เต็ม 5) 

ปการ 

ศึกษา 

        

331    จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

คน ปการ 

ศึกษา 

        

332 สมศ. 

9 

 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ขอ ปการ 

ศึกษา 

    5 5 

333 สมศ. 

18.1 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา

ของสังคมในประเด็นที่ 1  

ขอ ปการ 

ศึกษา 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

334 สมศ. 

18.2 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา

ของสังคมในประเด็นที่ 2 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

        

    องคประกอบที่ 6              

335 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 6 6 

336 6.1  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม

สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปการ 

ศึกษา 

        

337 6.1 

ขอ 2 

 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปการ 

ศึกษา 

        

338         -  บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน             

339         -  บูรณาการรวมกับกิจกรรมนิสิต             

340         -  บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต 

            

341 6.1 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

        

342         -  ระดับชาติ             

343         -  ระดับภูมิภาค             

344         -  ระดับนานาชาติ             

345 6.1 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับรางวัล

หรือไดรับการอางอิงเปนที่ยอมรับ 

ชิ้นงาน ปการ 

ศึกษา 

        

346         -  ระดับชาติ             

347         -  ระดับภูมิภาค             

348         -  ระดับนานาชาติ             

349 สมศ. 

10 

 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม  

ขอ ปการ 

ศึกษา 

    5 5 

350 สมศ. 

11 

 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

    5 5 



 59

 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องคประกอบที่ 7             

351 7.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 7 7 

352         -  จํานวนครั้งของการจัดประชุม

บุคลากรทั้งคณะ 

ครั้ง       6 6 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 5 5 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 5 5 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 6 6 

356 7.4 

ขอ 2 

      -  จํานวนความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห

และระบุไว 

เรื่อง           

357         -  จํานวนความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

หรือกลยุทธของคณะ ที่วิเคราะหและ

ระบุไว 

            

358         -  จํานวนความเสี่ยงดานนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่วิเคราะห

และระบุไว 

            

359         -  จํานวนความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน ที่วิเคราะหและระบุไว 

            

360         -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณ

ภายนอก ที่วิเคราะหและระบุไว 

            

361         -  จํานวนความเสี่ยงดานอื่นๆ ตาม

บริบทของคณะ ที่วิเคราะหและระบุไว 

            

362 สมศ. 

13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผูบริหาร

โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจํา

คณะแตงตั้ง 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 

5) 

ปการ 

ศึกษา 

    4.44 4.44 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องคประกอบที่ 8             

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ ปงบ 

ประมาณ 

  N/A 7 7 

364    รายรับทั้งหมดของหนวยงาน  บาท     302,128,527 252,727,744 252,727,744 

365         -  เงินงบประมาณ       160,163,500 146,654,600 146,654,600 

366         -  เงินรายได       141,965,027 106,073,144 106,073,144 

367    รายรับจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

      4,751,852 7,554,291 7,554,291 

368    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

      65,645,257 68,491,809 68,491,809 

369    คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไม

รวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

      261,159,405 230,712,397 230,712,397 

370    คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน รวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน ไมรวม

คาเสื่อมราคา 

      286,123,462 240,462,397 240,462,397 

371    เงินเหลือจายสุทธิ        16,005,065 12,265,348 12,265,348 

372    สินทรัพยถาวร              

    องคประกอบที่ 9              

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ ปการ 

ศึกษา 

  N/A 9 9 

374 9.1 

ขอ 3 

 จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ

ของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ ปการ 

ศึกษา 

        

375 9.1 

ขอ 5 

 จํานวนโครงการปรับปรุงการ

ดําเนินงานที่ใชผลจากการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อใหผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ มี

การพัฒนาขึ้นจากปกอนหนา 

โครงการ ปการ 

ศึกษา 

        

376    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ ตัวบงชี้           

377    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของ

คณะ ที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจาก

ปกอนหนา 

ตัวบงชี้           
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

378 9.1 

ขอ 9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชน 

ชื่อเรื่อง ปการ 

ศึกษา 

        

379 สมศ. 

15 

 คะแนนการประเมินการประกัน

คุณภาพภายในโดยตนสังกัด 

คะแนน ปการ 

ศึกษา 

    4.93 4.93 

380 ก.พ.ร. 

4.1.3 

 จํานวนนิสิตที่เขาสอบ

ภาษาตางประเทศทั้งหมด (เฉพาะคณะ
มนุษยศาสตร) 

คน ปการ 

ศึกษา 

        

381       -  ภาษาเกาหลีใต         

382         -  ภาษาเขมร             

383         -  ภาษาจีนกลาง             

384         -  ภาษาญี่ปุน             

385         -  ภาษาทมิฬ             

386         -  ภาษาไทย             

387         -  ภาษาพมา             

388         -  ภาษาฟลิปโน             

389         -  ภาษามลายู             

390         -  ภาษามาเลย             

391         -  ภาษาลาว             

392         -  ภาษาเวียดนาม             

393         -  ภาษาอังกฤษ             

394         -  ภาษาอินโดนีเซีย             

395         -  ภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

            

396    จํานวนนิสิตที่สอบผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร) 
 

คน ปการ 

ศึกษา 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป
ของการ
เก็บ
ขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

397    -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเกาหลีใตที่

กําหนด 

            

398   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเขมรที่กําหนด             

399   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาจีนกลางที่

กําหนด 

            

400   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาญี่ปุนที่กําหนด             

401   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาทมิฬที่กําหนด             

402   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาไทยที่กําหนด             

403   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาพมาที่กําหนด             

404   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาฟลิปโนที่

กําหนด 

            

405   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษามลายูที่กําหนด             

406   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษามาเลยที่กําหนด             

407   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาลาวที่กําหนด             

408   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเวียดนามที่

กําหนด 

            

409   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาอังกฤษที่

กําหนด 

            

410   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาอินโดนีเซียที่

กําหนด 

            

411   -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาตามกฎหมายที่

ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ  
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สมัภาษณ์บุคลากร  4  กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา   จํานวน  5 ท่าน 
กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี      จํานวน  6 ท่าน 
กลุ่มที่ 3  ศิษย์เก่า       จํานวน  4 ท่าน 
กลุ่มที่ 4  บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย    จํานวน  4 ท่าน 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในภาพรวม คือ 

1. บุคลากรทั้ง 4 กลุ่ม มีความต้ังใจและปรารถนาดี มีความภาคภูมิใจต่อความก้าวหน้าของคณะ

วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกระดับขาดความสัมพันธ์ ไม่รู้จักกับบุคลากรต่างภาควิชาในคณะ

วิทยาศาสตร์ 

2. บุคลากรพึงพอใจต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และทุนสนับสนุนงานวิจัย ส่วนการมอบหมายงานให้แก่

บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เท่ากัน 

3. บุคลากรส่วนหนึ่งเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี แต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจ

วิธีการดําเนินงาน  โดยเข้าใจว่าการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การรวบรวมเอกสาร 

ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน  5 ท่าน 

1. เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรต่างภาควิชาทําความรู้จักกันมากขึ้น 

2. อาจารย์มีความต้ังใจต่อการเรียนการสอนวิชาที่รับผิดชอบ โดยการจัดติวก่อนสอบแก่นิสิตเพื่อให้นิสิต

สอบผ่านมากขึ้น 

กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน  6 ท่าน 
1. นิสิตเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเห็นอาจารย์นั่งทํางานจนดึก และถือแฟ้มเล่มใหญ่ 

2. เสนอให้ปรับปรุงกายภาพของโรงอาหาร และความสว่างของไฟฟ้าซึ่งมีไม่เพียงพอ เช่น อาคาร

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เนื่องจากนิสิตนั่งทํางานตอนเย็นจนถึงดึก 

3. นิสิตเสนอให้มีการแนะแนวทางการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาให้มากขึ้น 

4. นิสิตเสนอให้พิจารณาเพิ่มการเปิดสอนวิชาปฏิบัติการ เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนเต็มเร็วมาก เป็น

ปัญหาการตกค้างการเรียนของนิสิต เพราะลงทะเบียนไม่ทัน 
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กลุ่มที่ 3  ศิษย์เก่า  จํานวน  4 ท่าน 
1. มุมมองของศิษย์เก่าต่อบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การขาดมุมมองกว้าง มีความคิดเฉพาะตัว และขาดการใฝ่รู้ 

เรียนรู้เฉพาะที่มีในหนังสือ 

2. รุ่นพี่อยากจะบอกน้องให้รู้ว่า การแต่งกายถูกระเบียบเป็นความภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดี มีความสง่างาม และ

เป็นศักด์ิศรีของตัวเอง อีกทั้งยังสอนให้รู้จักการเข้าสังคม 

กลุ่มที่ 4  บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  4 ท่าน 
1. บุคลากรมีความเห็นว่ามี ช่องว่างในการทํางานระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน  อาจารย์ และ

นักวิทยาศาสตร์ และความมั่นคงในการทํางานของสายสนับสนุนมีน้อยกว่าสายวิชาการ 

2. บุคลากรสายสนับสนุน เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มากขึ้น เพื่อเป็นขวัญ

และกําลังใจ เนื่องจากภาระงานรบัผิดชอบของแต่ละบุคลากรและแต่ละงานไม่เท่ากัน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างอาจารย์และนิสิตด้วย 
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ะกรรมการประเ
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บุคลากรขา้

 

 

มินฯ พบผูบริห

ณะวิทยาศาสตร

การประเมินฯ สั
ทุกระดับคละชัน้

การประเมินฯ สั
าราชการ และพ

หาร และบุคลาก

ร 

ัมภาษณ์ 
นป ี

ัมภาษณ์ 
พนักงาน 
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ภาคผนวกที
ภาพกิจกรร
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ที่ 3 
รม 

รองคณบ

รายงานผลการ

คณะกร

เอก

 

 

ดีฝายวิจัย คณ

รดําเนินงานรอบ

รรมการประเมิน
ศิษย์เก่า 

กสารหลักฐานป

ณะวิทยาศาสตร

บปการศึกษา 2

นฯ สัมภาษณ์ 

ประเมิน 

ร  

2553 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม  
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ 


