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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน     
5 คน บุคลากร จํานวน 4 คน และนิสิต จํานวน 14 คน 

  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัวบ่งชี้โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.24 ได้คุณภาพระดับดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนนิการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.64 
 

4.00 4.00 4.00 5.00 3.39 3.80 3.61 3.61 3.39 3.55

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 3.80

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.20 4.20 4.00 4.00 4.20 4.10

เฉลี่ยภาพรวม 2.21 4.58 4.56 4.58 5.00 3.22 3.37 4.24 4.20 3.22 3.87

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับปรุง

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- คณะมีเครือข่ายงานวิจัยและงานบริการวิชาการครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทําให้
สามารถหาเงินรายได้จากภายนอกมาใช้ในการบริหารจัดการได้เพิ่มขึ้นนอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากวิทยาเขต 

 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์ประจํายังมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก คณะควร
มีการส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิขาการอย่างชัดเจน 

2. อัตราผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คณะควร
วิเคราะห์หาสาเหตุและหามาตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มอัตราผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 

3. การจัดสรรเงินสําหรับใช้ในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน คณะควร
ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจนําข้อมูล FTES มาใช้ประกอบการจัดสรรเงินสําหรับใช้ในการบํารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์  
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4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยยังตํ่ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก คณะ
ควรมีแนวทางในการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่งานวิจัยมากขึ้น เพื่อร่วมมือกันหาเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอก รวมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต 
1. การจัดตารางเรียนและตารางสอบยังไม่เหมาะสม ดังนั้น วิทยาเขตควรกําหนดแนวทางการ

แก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม 
2. วิทยาเขตมีจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น วิทยาเขตควรมีแนวทางจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนและสิ่งอํานวยความสะดวกทุกด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการ จํานวนอุปกรณ์และเครื่องมือ จํานวนบุคลากร
สนับสนุนที่ดูแลห้องปฏิบัติการ จักรยานสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 สถานที่จอดรถที่มีหลังคา โรงอาหารกลาง       
ศูนย์หนังสือ ฯลฯ ให้เพียงพอ 

3. ระบบเครือข่ายสารสนเทศยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการกับนิสิตไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการและหอพักนิสิตภายใน
วิทยาเขต  ดังนั้น วิทยาเขตควรดําเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการแก่นิสิตให้ทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ  
 
ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 4 พันธกิจ โดยเฉพาะพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถดําเนินงานตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาชีพสามารถ
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
 - การให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะนั้น คณะดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งและ
หลากหลายโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตได้อย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 15 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 15 กิจกรรม ไม่มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน และไม่มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินงาน  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบโดยได้รับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในครั้งที่ 10 รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 
พฤษภาคม 2554) ซึ่งตรวจประเมินเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 
กําหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ได้คุณภาพระดับดี  

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ตรวจประเมินระหว่าง
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 พบว่ามีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตัวบ่งชี้โดย
ผลการประเมินตนเอง ได้ระดับคะแนน 4.41 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.24  สําหรับการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบ่งชี้     
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี  

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 
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กําหนดการประเมินฯคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
                                          - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
                                          - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของคณะ 
                                          (รับประทานอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 10.30-11.30 น.  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ 
เวลา 11.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
                                - กลุ่มนิสิตคละชั้นปี  สาขาละ 2คน /สโมสรนิสิตคณะ 2 คน 
                                         - กลุ่มอาจารย์ 
                                         - กลุ่มบุคลากรสนับสนนุ สาขาละ 1-2 คน 
เวลา 14.30-14.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง                 
เวลา 14.45-16.30น.                คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
 
วันที่ 6  กรกฎาคม 2555 
 
เวลา 18.30-11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 11.00-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพ 
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพ 
เวลา 14.00-15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

-  เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ 

- ผู้บริหารและบคุลากรของคณะแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 
 

*********************** 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน   
  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมินประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 

  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลยั 

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   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ          

9 องค์ประกอบและมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินจํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 สําหรับ
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

2.64 
 

4.00 4.00 4.00 5.00 3.39 3.80 3.61 3.61 3.39 3.55

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.75 4.75 4.75 - 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 3.80
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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

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.20 4.20 4.00 4.00 4.20 4.10

เฉลี่ยภาพรวม 2.21 4.58 4.56 4.58 5.00 3.22 3.37 4.24 4.20 3.22 3.87

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับปรุง

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 

ปี 2554 
ผลการดําเนินงาน 

2554 
ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

3.40 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

3.87 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)  4.20 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.24 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 3.57 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 

3.22 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 8 5.00 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.55 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 5 4.00 ผลการ

ดําเนินงานไม่
ครบตาม

เกณฑ์กลุ่ม ง 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

18 22.50
  

1.88 

80  

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

1 1.25  0.21 

80  
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2)

1.25 1.04 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 5.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 5 3.00  1.การ
ประเมินการ
สอนไม่ครบ
ทุกรายวิชา 
2.ผลการ
ประเมินการ
สอนมีบาง
รายวิชาน้อย
กว่า 3.51 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 4.00  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 197 82.43 4.12 

239  

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 311   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ

(ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน 336   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 197   
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   
  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 39   
  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 7   
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี

ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน 13,548.70466   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง

3.76 3.76 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ    ไม่ประเมิน
เนื่องจากยัง
ไม่มีผู้จบ

การศึกษาใน
ปีการศึกษา

2554 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน   
  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง 
ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขา 

ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที
ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน  

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ   ไม่ประเมิน
เนื่องจากไม่มี
การเรียนการ
สอนระดับ
ปริญญาเอก 

  

 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน   
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   ไม่ประเมิน
เนื่องจากไม่มี
การเรียนการ
สอนระดับ
ปริญญาเอก 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน  

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน    

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 221 2.76 2.30 

80  

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 60.00 120.00  

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 15.00 75.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2.00 6.00  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2.00 12.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1.00 8.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 5.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 8 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 3649100 62915.52 1.75 

58  

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 7.50 9.40 
  

2.34 

80  

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 80   
  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 17.0
0 

4.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 2.00 2.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 3 3.75 
  

0.94 

80  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 3   
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0   
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0  
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 1.50 1.88 
  

0.94 

80  

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 6.00 1.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.50 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 3 3.00 ไม่พบการ

ประเมินผล
ความสําเร็จ
ของการ 
บูรณาการ
งานบริการ
วิชาการแก่
สังคมกับการ
เรียนการสอน
และการวิจัย 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 25 71.43
  
  

5.00 

35  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 19   
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 3

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 3  
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 35  
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00  

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ  ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ  ไม่ประเมิน
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5.00  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.80 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 5 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 4.00 กําหนด

ประเด็น
ความเสี่ยง
น้อยกว่า 3 
ประเด็น  

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 0 0.00 คณะไม่รายงาน
ผลการ
ดําเนินงานรอบ 
4 ปีของอดีต
คณบดีตาม
ระยะเวลาที่
สภา
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.10 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 4.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4.20 4.20  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
ไม่มี 

แนวทางเสริม 
- คณะควรจัดทําสรุปการจัดสรงบประมาณของแต่ละโครงการ และผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีเสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 - การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปียังไม่จําแนกตามพันธกิจของคณะให้ชัดเจน ดังนั้น คณะควร
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยจําแนกโครงการต่างๆ ตามพันธกิจให้ชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีการประเมินการเรียนไม่ครบถ้วนทุกรายวิชา และผลการประเมินไม่ถึง 3.51 บางรายวิชา จึง

ส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ คณะควรกําหนด
แผนการพัฒนาผลการประเมินการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด เช่น การจัดทําแผนพัฒนา
เทคนิคการเรียนการสอนแก่อาจารย์ 

2. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังมีตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 ผู้บริหารคณะเพิ่ม
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น ทั้งนี้คณะควรพิจารณากําหนด
ทิศทางการศึกษาต่อ และหาทุนสําหรับการศึกษาต่อของอาจารย์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง 
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3. สัดส่วนของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 30 คณะควรเพิ่ม
การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

4. คณะยังไม่มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะนิสิตระดับปริญญาโทในการจัดทําบทความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน
เนื่องจากคณะได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นปีแรก ควรมีการจัดทําแผนการส่งเสริมทักษะนิสิตในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้   

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะมีการใช้ระบบประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและศิษย์เก่าที่มีต่อการให้บริการของคณะผ่าน

ระบบเครือข่ายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
2. คณะมีระบบและกลไกในการสรุปกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดี โดยมีการจัดทําแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ

ที่ชัดเจนและสามารถรวบรวมข้อมูลในการนําไปใช้ประโยชน์ได้ คณะควรนําข้อมูลจากแบบฟอร์มการสรุป
โครงการที่คณะสร้างขึ้นมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการ พัฒนานิสิตเพื่อประเมินผลความสําเร็จให้ชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- คําถามในแบบประเมินผลการดําเนินงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิตยังไม่สะท้อนความพึง

พอใจของนิสิตที่ชัดเจน คณะควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเฉพาะ 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้  
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัย และมีการสร้างความ

ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะควรจัดทําแผนแม่บทงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อกําหนดแนวทางหรือกรอบทิศทางงานวิจัยของคณะให้เข้มแข็งมาก
ย่ิงขึ้น 

2. คณะควรพิจารณาวางรูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เป็นหมวดหมู่ที่สามารถสืบค้นได้
ง่าย และควรสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ   
ได้ง่าย 

จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- จํานวนสัดส่วนอาจารย์ประจําที่ทําวิจัยมีน้อย (ร้อยละ 16.25) และมีบางสาขาวิชาที่ยังไม่มีผลงานวิจัย

คณะควรสํารวจ/ประเมินความต้องการการสนับสนุนการทําวิจัยของนักวิจัยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกสาขาวิชา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและและใช้ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและการอํานวยความสะดวกการวิจัยทุก
ด้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะนั้น คณะดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งและ

หลากหลายโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตได้อย่างต่อเนื่อง 
1. คณาจารย์และบุคลากรของคณะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีสมรรถนะในการบริการ

วิชาการแก่สังคมให้ตรงกับความต้องการของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะยังไม่ชัดเจน คณะควรจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่

สังคม เพื่อประมาณการงบประมาณ กําหนดช่วงเวลา หัวข้อ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

2. การพิจารณาลําดับความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนหรือท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบ 
การศึกษาและสํารวจความต้องการของชุมชน แต่ละชุมชนอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการวางระบบใน
การพิจารณาลําดับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น 
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3. ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีมีการให้บริการวิชาการกับ สปป.ลาว มาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยและ
บริการเทคโนโลยีควรเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งแนวทางเสริม 
- คณะควรกําหนดทิศทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจําปี โดยเน้น

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตที่สามารถประเมินผลสําเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณบดีมีภาวะผู้นําและมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีภายในคณะ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคณะ คณบดีควรวางแนวทางพัฒนากลุ่มบุคคล ที่จะรับหน้าที่เป็นผู้นําคณะต่อไปในอนาคต 
2. คณะใช้หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) ในการประเมินผลการบริหารของคณะ

และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน คณะควรทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) เพื่อทบทวนและ
วางแผนการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะ 
-  คณะวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของคณะ น้อยกว่า 3 ด้าน คณะควรวิเคราะห์และระบุ

ความเสี่ยงตามบริบทของคณะอย่างน้อย 3 ด้าน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะมีความพยายามหาเงินรายได้จากภายนอกที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดการพึ่งพาเงิน 

งบประมาณจากวิทยาเขต คณะควรผลักดันให้ทุกสาขาวิชาหาเงินรายได้จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 - คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินแต่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร คณะควรวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยเป็นแผน
ระยะยาวที่ระบุที่มา และใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้
สามารถดําเนินการได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอาจารย์และบุคลากรในการดําเนินการตามระบบและกลไกประกัน 

คุณภาพเป็นอย่างดี คณะควรจัดให้มีกระบวนการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก่อนมอบ
คณะกรรมการประเมินพิจารณา 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 - ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บางตัวบ่งชี้มีผลการดําเนินงานลดลงและต่ํากว่าเป้าหมาย คณะควรทําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.90 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.94 4.29 5.00 5.00 3.94 4.29

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

2.42 4.53 4.50 4.53 - 3.79 3.79 4.13 4.08 3.79 4.04

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบรหิารการ
อุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 4.71 - 0.00 0.00 4.71 4.71 0.00 4.13

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

2.42 4.40 4.33 4.40 - 4.42 4.42 3.83 3.74 4.42 4.01

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 5.00 5.00 1.41 2.84

เฉลี่ยภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.22 3.35 4.24 4.20 3.22 3.90

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการ
ผลิตบัณฑิต และมีกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถ้วน 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามี
คะแนนเฉลี่ย 4.13 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้านพันธกิจการบริหารการอุดมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.84 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการคุ้มครอง
สิทธิอ่ืนๆ ยังมีน้อย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว 

พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.90 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.29 4.17 4.29 5.00 4.47 4.58 4.38 4.29 4.47 4.41

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.67 4.67 - 3.55 3.55 4.70 4.70 3.55 4.37

3. ด้านการเงิน 1.75 5.00 5.00 5.00 - - - 3.37 3.37 - 3.37

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

1.46 5.00 5.00 5.00 - 1.63 1.63 3.23 3.23 1.63 2.43

เฉลี่ยภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.22 3.35 4.24 4.20 3.22 3.90

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มา
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ครบถ้วน และมี
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี มีการจัดบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบถ้วน 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.37 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารงบประมาณค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.43 ได้
คุณภาพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการพัฒนาการ
เรียนรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร ที่ส่งผลให้มีการสร้างผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว 

พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
 

ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

2.64 4.50 4.50 4.50 - 2.17 2.17 4.07 4.07 2.17 3.71

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00

   2) ด้านวิชาการ 1.46 4.00 4.00 4.00 - 2.30 2.30 2.98 2.98 2.30 2.87

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 2.10 2.10 4.67 4.67 2.10 4.00

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1.75 4.67 4.63 4.67 5.00 3.57 3.71 4.43 4.37 3.52 4.02

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 3.94 4.29 4.80 4.75 3.94 4.55
   2) ด้านการวิจัย 1.75 5.00 5.00 5.00 - 1.41 1.41 3.92 3.92 1.41 2.66

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 2.42 4.58 4.56 4.58 5.00 3.22 3.35 4.24 4.20 3.18 3.89

ผลการประเมิน ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

พอใช้ พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี
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  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

3.71 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.87 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
กายภาพ งบประมาณ และระบบการบริหารจัดการต่างๆ แต่ความพร้อมด้านคุณภาพบุคลากรในการขับเคลื่อน
การดําเนินการยังมีน้อยอยู่ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.02 มีคะแนนเฉลี่ยดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.55 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.66 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการบรรลุตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน แต่ภารกิจด้านการวิจัย
ยังคงมีผลการดําเนินการต่ําอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด   
2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 6

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตร
ฉบับเดียวกัน 

- -

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก 

- -

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - -

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
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28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 5

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

0 0

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 4 4

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - 1

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพทั้งหมด 

4 4

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
 

- -

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
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59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

- -

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

- -

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- -

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1818 1818

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1803 1803

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 15 15
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90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) - 15

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - -

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - -

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

80 80

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 58 58

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 22 22

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

80 80

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

- -

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

62 62

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

18 18

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

  

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 75 75

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

60 60

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

15 15

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 4

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

2 2

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2 2

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- -
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112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- -

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

1 1

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - -

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- -

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

- -

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 0 0.00

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1459.26 1459.26

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16.38 16.38

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 98 98

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

1074 1074

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.92 3.92

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 3.77

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.79 3.79
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131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร 

3.81 3.81

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.81 3.81

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
1) 

336 336

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 311 311

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

197 197

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 2

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 39 39

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา
อยู่แล้ว 

- -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 7

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - -

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - -

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

13548.70 13548.70

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 228 228

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ2 16.2) - -

151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจดัเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ
2 16.2) 

- -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

228 228
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
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กรรมการ
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153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.76 3.76

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.76 3.76

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 228 228

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.76 3.76

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจยัท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็น
กรรมการพจิารณาด้วย 

- 0.00

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง  

- -

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

- -

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

- 0.00

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 0.00

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรา้งสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท) 

- -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรา้งสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจงัหวัด 

- -
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171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- -

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

- -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

- -

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- -

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านํา
หนักอื่นๆ) 

17 17

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่
ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรื
อ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

2 2

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0 0

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0 0

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0
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185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0 0

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

0 0

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

  

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม     

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

58 58

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

58 58

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1 1

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1012880 1012880

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1012880 1012880

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 2636220 2636220
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2636220 2636220

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 58 58

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 58

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 22 22

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 22

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 0

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับใน
ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่
ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก
นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

0 0
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

ประเมิน 
ตนเอง 

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรื
อ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

2 2

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 3 3

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 0

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 7 7

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 6 6

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0 0

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

1 1

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

0 0

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 35 35

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

19 19

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

3 3

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ัง
การเรียนการสอนและการวิจัย 

3 3

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ -
 ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

    

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน
เต็ม 5)  

  ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  

3.33 0.00

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 37 37

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 19 19 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 
 17 17 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

  -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการนอกประเทศ 2 2 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 10 10 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศ  10 10 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ต่างประเทศ 0 0 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติ 0 0 

   - ด้านการวิจัย 0 0

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0

   - ด้านอื่นๆ 0 0

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาต ิ 0 0 

   - ด้านการวิจัย 0 0

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0

   - ด้านอื่นๆ 0 0

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 17,952,416.00 

 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 85,442.00  

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน   

   - ปีงบประมาณ 14,706,685.35  

   - ปีการศึกษา 12988342.68 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 1,499,070.00  

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0  

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 0  

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ
(ปีงบประมาณ) 

0 

 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 1,746,610.73  

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 0 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 

  รอผลจากกอง
แผนงาน 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ 

  34

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

  3.76

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

  -

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

  -

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

  -

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

  -

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

  3.76

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด   34

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

  127.84

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

  รอผลจากกอง
แผนงาน 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

1. นิสิตช้ันปีที่ 1 บางส่วนไม่มีจักรยานใช้งาน ควรบริหารจัดการให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ทุกคน ได้มีจักรยานใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

2. ร้านถ่ายเอกสารในวิทยาเขตคิดค่าบริการแตกต่างกันมาก ควรควบคุมราคาถ่ายเอกสาร รวมทั้งการจัดทํา
ราคาถ่ายเอกสารประกอบการสอนให้เป็นระบบและมีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้
ในการจัดต้ังสาขาของศูนย์หนังสือ โดยอาจเน้นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนวิชาต่างๆ เป็นหลัก 

3. ที่จอดรถจักรยาน/จักรยานยนต์ ที่มีหลังคาที่อาคาร 2 อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 9 และอาคาร 10 ไม่
เพียงพอและการจอดไม่เป็นระบบทําให้ผู้ที่จอดด้านในนํารถออกไม่ได้ 

4. การจัดตารางสอบไม่เหมาะสมทําให้นิสิตบางคนต้องสอบวิชาคํานวณวันละ 2 วิชา เป็นเวลาหลายวัน 
ดังนั้นคณะกรรมการที่รับผิดชอบควรพิจารณากําหนดตารางสอบให้เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้แสดงศักยภาพที่มีของตนเองได้สูงที่สุด 

5. การจัดตารางเรียนไม่เหมาะสมทําให้มีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนมีเวลาเรียนในบาง
รายวิชา/หมู่เรียนซ้อนกัน ส่งผลให้บางหมู่เรียนมีจํานวนนิสิตมากเกินไป ดังนั้น คณะกรรมการที่
รับผิดชอบควรพิจารณากําหนดตารางสอนให้เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ควรมีตารางเรียนในช่วงเวลา         
12.00 – 13.00 น. 

6. ห้องปฏิบัติการหลายสาขาวิชามีจํานวนนิสิตค่อนข้างหนาแน่นในแต่ละหมู่เรียน อุปกรณ์ประกอบการ
ปฏิบัติการไม่เพียงพอและบางส่วนชํารุด คณะควรมีกระบวนการดูแลควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
และพร้อมใช้งานโดยกําหนดตารางบํารุงรักษาเครื่องมือไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจให้นิสิตได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมในบางกิจกรรมตามความเหมาะสม 

7. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการมีจํานวนน้อยและทํางานหนักมาก ทําให้ไม่มีโอกาสทํางานวิจัยตามที่กําหนดไว้ใน
ภาระงานตามตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นใหม่ คณะควรดูแลบุคลากรสนับสนุนให้มีโอกาสปฏิบัติ
ตามภาระงานตามตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ภาระงาน  

8. ระบบสารสนเทศในหอพักของวิทยาเขตเข้าถึงไม่ได้ในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงหัวค่ําที่ต้องส่งงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ สาเหตุเกิดจากมีนิสิตบางส่วนใช้เล่นเกม วิทยาเขตอาจพิจารณาบริหารจัดการให้นิสิต
ในหอพักของวิทยาเขตได้มีโอกาสเข้าถึงเครือข่ายได้ตามความจําเป็น โดยเน้นการใช้งานทางด้านการ
เรียนการสอนเป็นสําคัญ 

9. คณะควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาเพื่อบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูล FTES ของแต่ละ
สาขาวิชาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
การจดัเตรียมวัสดุสําหรับฝึกปฏิบัติการ 

10. คณะควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรมนิสิตให้เหมาะสม เพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรม 
รวมท้ังมีกระวนการสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมและโอกาสในการฝึกความเป็นผู้นําให้นิสิตมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสโมสรนิสิตคณะมากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

การรายงานผลการดําเนินงานของคณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยคณบด ี
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การตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
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การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ 
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การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 

 


