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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 
2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน    
6 คน นิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 8 คน และศิษย์เก่า จํานวน 5 คน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์จากการเยี่ยมชมภาควิชา

รังสีประยุกต์และไอโซโทป ภาควิชาเคมี (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ํามัน) สํานักงานเลขานุการคณะ  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบ
ที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบ
ที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.70 4.75 4.75 4.75 5.00 4.43 4.53 4.76 4.76 4.43 4.64

องค์ประกอบ
ที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.28 4.28 5.00 5.00 4.28 4.64
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบ
ที่ 5 การ
บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบ
ที่ 6 ระบบ
และกลไกการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบ
ที่ 7 การ
บริหารและ
จัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.52 4.52 5.00 5.00 4.52 4.90

องค์ประกอบ
ที่ 8 ระบบ
และกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบ
และกลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.92 - 5.00 5.00 4.92 5.00

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.77 4.95 4.94 4.94 5.00 4.53 4.54 4.92 4.92 4.53 4.77

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในด้านการวิจัย ทั้งคุณภาพและปริมาณ มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงในการทําวิจัย มีทรัพยากรที่ส่งเสริมการทําวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารให้การ
สนับสนุนการวิจัยอย่างดีย่ิง 

2. คณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                
ด้านการปฏิบัติงาน เช่น e-office, e-meeting และด้านการเรียนการสอน เช่น M@xLearn, Basic 
course on web และโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์  

3. คณะวิทยาศาสตร์จัดทําโครงการที่สอดคล้องกับการเป็นสากล คือ จัดโครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professorship Programme) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
คณะใหม้ีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลในกรณีเร่งด่วน เช่น 
ตรวจสอบสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารจากต่างประเทศ และการตรวจสอบการทรุดตัวของพื้นถนน
ในกรุงเทพมหานคร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. มีจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.58 นับเป็นจํานวน

ที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะได้คะแนนสูงสุดอีกไม่มาก คณะจึงควรหากลยุทธ์ในการผลักดันให้คณาจารย์
สร้างผลงานและขอตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. จัดทําโครงการที่สอดคล้องกับการเป็นสากล เช่น จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting 

Professorship  Programme) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียม
นานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการทําวิจัยต่อไป 

2. ควรเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน พบว่าคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา เป็นการสร้าง

ทางเลือกอาชีพของบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 72.88 ผลิตบัณฑิตได้ตรงสาขาและตอบสนองความ
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ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงการมีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านวิจัย พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในด้านการวิจัยอย่างสูง มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงในการทําวิจัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างดีย่ิง 

3. ด้านการบริการทางวิชาการ พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์ม
น้ํามัน โครงการการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่าง
เก็บน้ําห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดทําให้กับบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จํากัด เพื่อ
เสนอต่อกรมชลประทาน โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่ให้ความร่วมมือจัดดําเนินการกับ สวทช. เป็นต้น  

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น  
วันรดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ งานเกษียณอายุราชการ โครงการพัฒนาจิต โครงการไหว้พระ
ทัศนาโบราณสถาน งานขอบคุณบุคลากร (งานปีใหม่) เป็นต้น 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
1. คณะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับ 

รวมทั้งส่งเสริมการก้าวสู่เวทีวิจัยระดับนานาชาติ อาทิ การนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ               
การทําวิจัยร่วมกับชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

2. คณะวิทยาศาสตร์จัดทําโครงการที่สอดคล้องกับการเป็นสากล คือ จัดโครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Professorship Programme) อย่างเป็นรูปธรรม คือ มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและวงเงินค่าใช้จ่ายสําหรับศาสตราจารย์แต่ละท่าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะให้มี
มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้วครบทั้ง 11 กิจกรรม  
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 29 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 
กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 2 กรกฎาคม 2555 

08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม
401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์   ณ ห้องประชมุ
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

401  ชั้น 4 อาคารสขุประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

09.30 – 10.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนําผู้บริหาร  และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2554  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน 
   คณุภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ 
   ผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมมุมองด้านการบริหาร 
   จัดการ 
3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406
13.00 – 15.30 น. 
 

คณะกรรมประเมินฯ สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 401 กลุ่มละ 30 นาท ี
กลุ่มที ่1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร จํานวน 5 คน  
กลุ่มที ่2  นิสิตทุกระดับคละชั้นปี ป.ตรี 4 คน ป.โท 2 คน ป.เอก 2 คน  
กลุ่มที ่3  ศิษยเ์ก่า จํานวน 5 คน 
กลุ่มที ่4  บุคลากรข้าราชการ และ พนักงาน จํานวน 6 คน 

15.30 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 401
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชมุ 401 

09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์   

กรรมการทีมที ่1 ตรวจเยี่ยมภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

ตรวจเยี่ยมภาควิชาเคมี (หนว่ยปฏิบัติการวิจัย จํานวน 3 – 4 หน่วย)  

กรรมการทีมที ่2 ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการคณะ 
- ศูนย์เครื่องมอืวิทยาศาสตร์  อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และอาคารสุขประชา วาจานนท์ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ห้องสมดุ 
- ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406

13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ณ ห้องประชุม 401

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 

08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ หอ้งประชุม 401

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม 401 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 
2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

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 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. โดยหน่วยงานประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92              
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอยีดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน  หมาย
เหตุ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะ

วิทยาศาสตร์
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.92 4.92   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.92 4.92   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.76 4.76   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

60 215 72.88 215 72.88 5.00 5.00   

295 295

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
 (เงื่อนไข 1) 

30 72.5 24.58 72.5 24.58 4.10 4.10   

295 295

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน  หมาย
เหตุ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะ

วิทยาศาสตร์
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 180,000 94,828,183 343,580.37 103,641,183.00 375,511.53 5.00 5.00   

276.00 276.00

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการประเมิน  หมาย
เหตุ  คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ คณะ

วิทยาศาสตร์
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 5.00   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 9 5.00 5.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะโดย

ครอบคลุม 4 พันธกิจ และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทางหัวหน้าหน่วยงานและเว็ปไซต์
ของคณะ 

แนวทางเสริม 
1. บุคลากรบางคนไม่ทราบว่ามีข้อมูลเรื่องแผนกลยุทธ์ในเว็ปไซต์ของคณะ จึงควรหาวิธีประชาสัมพันธ์

ให้บุคลากรอ่านข้อมูลในเว็ปไซต์ให้มากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีหลากหลายสาขาและมีจุดเด่นภายในตัวหลักสูตร ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่กําหนด  
2. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างทั่วถึง และหลายด้านที่จะทําให้ถึงเป้าหมายสูงสุดได้ในระยะอัน

ใกล้ 
แนวทางเสริม  

1. นอกจากจะมีการสนับสนุนทุนการศึกษา ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น เช่น นําจุดเด่น
หลักสูตรเสนอ หรือการที่บัณฑิตได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัย และ
วิทยานิพนธ์ที่โดดเด่น เป็นการหาจุดขายเฉพาะที่  ซึ่งดึงดูดผู้สนใจให้เข้ามาศึกษาต่อทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

2. พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับให้ทันสมัยตามความรู้และเทคโนโลยี ที่
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อนิสิต นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
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3. ควรเพิ่มการพิจารณาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะอาชีพที่เจาะลึกเป็นพิเศษเพื่อความโดด
เด่นของคณะฯ และภาควิชาฯ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การถ่ายทอดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3. จํานวนบัณฑิตศึกษายังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
4. คณะมีหลักสูตรนานาชาติเพียง 1 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ และ การเข้าสู่   
      ประชาคมอาเซียน คณะควรเพิ่มหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual) 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน แต่ขึ้นอยู่ กับตัวอาจารย์ และบุคลากรผู้ขอเป็นหลัก                 
ซึ่งอาจจะมีข้อขัดข้องเฉพาะบุคคล ควรจัดสัมมนาและทําการวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อให้ทราบปัญหา
จริงและแนวทางแก้ไข ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มสาขา หรือเฉพาะกลุ่มบุคคล 

2. อาจารย์ควรถ่ายทอดหรือเสนอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่ได้มีการทํา
วิจัยในชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่ออาจารย์ในภาควิชา หรือในคณะฯให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขา ซึ่งจะเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อนิสิตและบัณฑิต 

3. ดําเนินการตามแนวทางเสริมในข้อ (1) และ (2) จะมีส่วนช่วยให้ถึงเป้าหมายได้ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า  
2. มีการประเมินผลความสําเร็จและคุณภาพของการให้บริการ การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและมีการ

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดบริการหรือการจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของนิสิต 
3. คณะส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้นิสิตทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

 แนวทางเสริม 
         - 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยแบบครบวงจรที่ช่วยสนับสนุนและเพิม่ศักยภาพในการวิจัยและ

หาแหล่งทุนใหกั้บคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
แนวทางเสริม 
1. ควรเพิ่มความสําคัญของระบบและกลไกการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้

เข้าใจได้ง่าย เพื่อนําไปเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยส่ือที่มีความหลากหลาย และเน้นให้ข้อมูลเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
2. มีการร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยเปิด

โอกาสให้ผู้มสีว่นร่วมจากหน่วยงานต่างๆ  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้  ใหค้ําปรึกษาแนะนํา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 แนวทางเสริม 
 - 
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการนํางานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
2. มีการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางเสริม 
 - 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเดือนละ 2 ครั้ง และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็ปไซต์ 

ทําให้บุคลากรรับทราบการดําเนินงานต่างๆ ของคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บุคลากรทุกระดับรู้สึก
มีส่วนร่วมกับการบริหารงานของคณะ 

2. มีการลดการใช้ทรัพยากร โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็ปไซต์ 
 แนวทางเสริม 

 - 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก แลผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและติดตามเงินค้างจ่าย

อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และโปร่งใส 
2. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในและนอกหน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่มีราคาสูง เป็นต้น 

 แนวทางเสริม 
   - 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทําการประกันคุณภาพ 
4. คณะฯ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 3 ปีซ้อน ประเภทหน่วยงานคุณภาพ 
5. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง จัดทําได้สมบูรณ์ และการจัดเอกสารเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 

 จุดแนวทางเสริม 
     - 

  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - 5.00 4.46 5.00 5.00 4.46 4.57

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.77 4.94 4.94 - 4.68 4.91 4.90 4.68 4.84

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 - 4.52 5.00 5.00 4.52 4.94

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.77 4.90 4.89 - 4.71 4.86 4.85 4.71 4.80

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้

- 5.00 5.00 - 4.28 5.00 5.00 4.28 4.57
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และสังคมแห่งการเรียนรู้  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

4.77 4.95 4.94 5.00 4.53 4.92 4.92 4.53 4.77

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงาน ในภาพรวม (สกอ.+มก.) ได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตอีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.91 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
ในการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 4.64 5.00 5.00 4.64 4.83

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.89 4.89 - 4.61 4.90 4.90 4.61 4.81
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3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

4.55 5.00 5.00 - 4.29 4.77 4.77 4.29 4.53

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมุมมอง 

4.77 4.95 4.94 5.00 4.53 4.92 4.92 4.53 4.77

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานในภาพรวม (สกอ.+มก.) ได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย
สนับสนุน อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ และมีการดําเนินการทางด้านการเงินที่
สอดคล้องกับพันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.77                
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง และมีศักยภาพในการเรียน
การสอนและการวิจัย สามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม
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1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.70 4.90 4.90 - 4.58 4.85 4.85 4.58 4.80

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.55 4.67 4.67 - 4.31 4.62 4.62 4.31 4.57
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 5.00 5.00 - 4.72 5.00 5.00 4.72 4.93

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.52 5.00 5.00 4.52 4.75

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 4.46 5.00 5.00 4.46 4.73
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 - 4.28 5.00 5.00 4.28 4.64
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

4.77 4.95 4.94 5.00 4.53 4.92 4.92 4.53 4.77

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน                 
ในภาพรวม (สกอ.+มก.) ได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 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 
ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 



 22
รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

 
 
 

  

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 

 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชารังสีประยุกต์ฯ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเคมี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสํานักงานเลขานุการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมารฯ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มอาจารย์ 5 คน 
ภาระงาน 
1. มีภาระรับผิดชอบมาก เช่น ภาระงานสอน ทําให้มีเวลา และสมาธิในการเขียนตําราและทํางานวิจัยลด

น้อยลง 
การประเมินการสอนของอาจารย ์
1. นิสิตที่เข้าประเมินมีจํานวนมาก แต่ละภาควิชา ได้ขอให้นิสิตประเมินการสอน 2 ครั้ง คือก่อนสอบกลาง

ภาคและปลายภาค เพื่อผู้สอนนําไปปรับปรุงการสอน 
2. ผลประเมินการเรียนการสอน อาจารย์บางท่าน พบว่า นิสิตประเมินว่าอาจารย์สอนเร็วเกินไป 
3. ผลประเมินพบว่านิสิตบางคนให้ข้อมูลว่าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
งานวิจัยและวชิาการ 
1. มีงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัยทั้งภายนอกและภายในจํานวนมาก 
2. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ 
3. อาจารย์บางท่านได้ทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาวิธีการสอนที่ทําให้นิสิตต้ังใจเรียนมากขึ้น 
4. คณะมีนโยบายนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพื่อที่จะทําให้อาจารย์ได้มีผลงานวิจัย และขอตําแหน่งทางวิชาการ 
5. คณะส่งเสริมให้มีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการของคณะ 
1. คณาจารย์รับทราบแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้อ่านแผนปฏิบัติการของคณะที่มีอยู่ในเว็ปไซต์

ของคณะ  
2. การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ อาจารย์จะได้รับทราบทางเว็ปไซต์ของคณะ เช่น รายงานการประชุม

คณะกรรมการคณะ 
 
กลุ่มนิสิตระดบัปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 2 คน ปรญิญาเอก 2 คน 

1. การได้งานทํา นิสิตรับทราบจากประกาศของคณะ โดยที่บริษัทต่างๆ มารับสมัครงานนิสิตถึงคณะ 
2. รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มากเพียงพอ 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่ได้รับทุน 
4. การเรียนระดับปริญญาโท-เอก เมื่อจบแล้วส่วนใหญ่ต้องการเป็นอาจารย์  
5. นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ก่อนจบและได้ทํางานจริง ซึ่งมีประโยชน์แก่ตัว

นิสิตมาก ทําให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะออกไปทํางานจริง 
6. นิสิตรับทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะว่าสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
7. การประเมินการสอนของอาจารย์ 2 ครั้ง/เทอม โดยนิสิตเข้าประเมินแบบ online ทุกวิชา ได้เสนอแนะ

และแสดงความเห็น เพื่ออาจารย์จะได้นําไปปรับปรุง 
8. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาหรือของนิสิตเอง ขึ้นอยู่กับความสนใจและการชักชวนของเพื่อนๆ 
9. การเลือกศึกษาต่อ เพราะต้องการเพิ่มพูนความรู้และหวังว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้ทํางานที่ดีและตาม

ต้องการ 
 
กลุ่มศิษย์เก่า 5 คน 

1. เนื้อหาในหลักสูตร ควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 

2. รายวิชาที่เรียนมา เพียงพอสําหรับการทํางาน 
3. การปรับตัวของบัณฑิตกับที่ทํางาน เมื่อเข้าไปทํางานในช่วงแรก มีปัญหา แต่ปรับตัวได้ 
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4. ควรมีการฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตทุกสาขา ก่อนสําเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้ทันที 

5. กลุ่มศิษย์เก่า ไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
6. ศิษย์เก่าช่วยเหลือคณะบ้างในเรื่องการประสานงานเรื่องการสมัครงานให้กับรุ่นน้อง ในบริษัทที่ตนทํางาน

อยู่ 
7. บางสาขาผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และนิสิตได้งานทํา 100% เช่น สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
8. ความต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบุคคลที่จบแล้วมีความสามารถ เพื่อที่จะทํางาน

ได้ทันที 
 
กลุ่มบุคลากร 6 คน 

1. คณะมีการสนับสนุนทั้งงบประมาณและการจัดกิจกรรมของนิสิต และกิจกรรมนิสิตที่จัดก็จะจัดให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 คิดว่า
นิสิตควรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น 

2. การรับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพทําให้การทํางานเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่บุคลากรบางคนมีความเห็นว่าเป็นงานที่ซ้ําซ้อน 

3. ทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแจ้งบุคลากรทุกคนทางอีเมล์ แต่บุคลากร
บางคนไม่ได้อ่านแผนปฏิบัติการของคณะซึ่งปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์ของคณะ 

4. ทางด้านกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพ นิสิตรับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยจัดกิจกรรมสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และนิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 100 ช่ัวโมง 

5. คณะสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในการไปร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เมื่อกลับมาแล้วต้อง
มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อร่วมงาน 

6. ควรจัดพ้ืนที่และอุปกรณ์ให้นิสิตได้ออกกําลังกาย 
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ภาคผนวกที่ 3 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.77 4.77   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.77 4.77   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.92 4.92   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.92 4.92   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.52 4.52   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.53 4.53   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.64 4.64   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

60 215 72.88 215 72.88 5.00 5.00   

295 295

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

30 72.5 24.58 72.5 24.58 4.10 4.10   

295 295   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี 

ร้อยละ 0 227 77.21 227 77.21 3.86 3.86   

294 294   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 437 437     

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน 454 454     

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คน 216 216     

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 11 11     

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 1 1     

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 142 142     

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 14678.07 14678.07     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง

0 3.99 3.99 3.99 3.99   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 68.00 54.84 68.00 54.84 5.00 5.00   

124 124   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 124 124     

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 59.00 29.50 59.00 29.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 34.00 25.50 34.00 25.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 13.00 13.00 13.00 13.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 13.00 100.00 13 100 5.000 5.000   

13 13   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 13 13     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 13.00 13.00 13.00 13.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 0 1527.50 5.18 1527.50 5.18 4.31 4.31   

295.00 295.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 43.00 86.00 43.00 86.00     

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 113.50 567.50 113.50 567.50     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 22.00 66.00 22.00 66.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 44.00 264.00 44.00 264.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00     
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 14.00 70.00 14.00 70.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 54.50 436.00 54.50 436.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1.00 8.00 1.00 8.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3.00 30.00 3.00 30.00     

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.64 4.64   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ สัดส่วน 180000 94,828,183.00 343,580.37 103,641,183.00 375,511.53 5.00 5.00   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

ประจําและนักวิจัยประจํา 276.00 276.00   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0 242.75 80.9 242.75 80.9 5.00 5.00   

300.00 300.00   

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 295.00 295     

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 5.00 5     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 11.00 2.75 11 2.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 6.00 3.00 6 3   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 234.00 234.00 234 234   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และscopus

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 0 34.00 11.33 34 11.33 2.83 2.83   

300.00 300   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 20.00 20   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 6.00 6   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 8.00 8   
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0.00 0   

7(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 129.50 43.17 129.50 43.17 5.00 5.00   

300.00 300   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 4.00 1.00 4 1   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 236.00 118.00 236 118   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 2.00 1.50 2 1.50   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 9.00 9.00 9 9   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 0 214.00 629.41 214 629.41 5.00 5.00   

34.00 34   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 109 109       



 36
รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 48 48       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 57 57       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 34 34       

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 0 5.00 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 0 4 4 4.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 0 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  4.90 4.90   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 0 4.52 4.52 4.52 4.52   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.96 4.96   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 9 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 0 4.92 4.92 4.92 4.92   
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