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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 มีภาระงานในการผลิตนักเกษตร นักประมง  

นักวนศาสตร์ และนักสหกรณ์ ในการนี้ มีการจัดต้ังแผนกวิชาต่าง ๆ ขึ้นเพื่อการสอนวิชาในคณะต่าง ๆ ให้ได้ผลดี 
มีหลายแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสังกัดอยู่ในคณะต่างๆ เช่น แผนกวิชาเคมีและฟิสิกส์ แผนกชีววิทยา แผนก
ภาษาอังกฤษ สังกัดอยู่ในคณะเกษตร รวมทั้งคณิตศาสตร์ท่ียังมิได้เป็นแผนกวิชา เช่นเดียวกับสถิติ ซ่ึงขณะนั้นเปิด
สอนอยู่ในคณะสหกรณ์ 
          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 2/2504  เม่ือวันพุธท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ได้
มีมติให้จัดต้ัง "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และภาษา ให้นิสิตในคณะวิชาต่าง ๆ ต่อมามีประกาศตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะวิชาใน
มหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นปีท่ี 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯโดยถือเอา  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2509 วันถัดจากประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เป็นวันสถาปนา 
คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์  นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 13 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเคมี  ภาควิชาฟิสิกส์  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  ภาควิชาวัสดุศาสตร์  ภาควิชาจุลชีววิทยา  ภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
ภาควิชาพันธุศาสตร์  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  ภาควิชาสัตววิทยา  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  และภาควิชาสถิติ    และสํานักงานเลขานุการคณะ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับ
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญาโท 14 หลักสูตร ปริญญาเอก 10 หลักสูตร 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน  
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย  4.60  ได้คุณภาพระดับดีมาก       ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.60 ได้คุณภาพระดับดี    องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  คะแนนเฉลี่ย  
5.00   องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย  3.63  องค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ 5  คะแนนเฉลี่ย 
3.00  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย  
1.00 
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คณะวิทยาศาสตร์  มีหลักสูตร รวม 43 หลักสูตร  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จํานวน 42 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร  ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 

 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ

พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
1. คณะมีนโยบายในการผลักดันการผลิตผลงานวิจัยท่ีชัดเจน และมีผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
     ด้านวิจัยท่ีโดดเด่นทั้งเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
2. อาจารย์มีคุณวุฒิ และตําแหนง่ทางวิชาการสงู 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนานสิิต  

แผนการบริการวิชาการรวมถึงแผนการใช้ประโยชน์  แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อม
ท้ังระบุเป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสําเร็จของแผน   ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม
และระยะเวลาดําเนินการให้ชัดเจน รวมถึงควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนดงักล่าว เพื่อ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึน้หรือหาแนวทางการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

2. ควรมีคณะทํางานติดตามแผนทุกด้านตามพันธกิจ เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรมีการ
ติดตามและประเมินควบคู่กับแผนยุทธ์ศาสตร์ของคณะอย่างต่อเนื่อง และควรมีการประเมิน
ความต้องการทรัพยากร/ งบประมาณที่ต้องการจัดหาสําหรับการดําเนินการตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันให้การดําเนินการตามกลยุทธ์
น้ันๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ควรมีกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ี
คณะเป็นผูจั้ด เพื่อให้โครงการเหล่าน้ันบรรลุเป้าหมายที่แท้จริง 

4. ควรมีผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับดูแลงานด้านนโยบายและแผน  และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการเฉพาะ 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม

มีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวชิาการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  พร้อมทั้งคณะมีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  แต่ผลการดําเนินการยังไม่มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.  ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ  กลไก
ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหลง่ทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้  

3.  ด้านการบริการวิชาการ  มีการจัดทําแผนโครงการ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสงัคม ชุมชน ท่ีหลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน แต่ยังขาดการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์ และการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ 

4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ตลอดจนการ
สนับสนุนให้บุคลากรและนสิติมีกิจกรรมร่วมกัน  แต่คณะยงัขาดการจัดทําแผน และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมถึงการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดฯ 

 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 16 กิจกรรม และมีการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 16 กิจกรรม  
 
 

สรุปข้อมูลพืน้ฐานของคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์   มีส่วนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 13 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน  คือ  ภาควิชาเคมี  

ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  ภาควิชาวัสดุศาสตร์  ภาควิชาจุลชีววิทยา  ภาควิชาชีวเคมี  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  ภาควิชาสัตววิทยา  ภาควิชา
คณิตศาสตร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาสถิติ    และสํานักงานเลขานุการคณะ 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ย่ังยืน  (Excellence in 
Science and Innovation for Sustainable Society) 

 

ค่านิยม :  SciKU   (S=Sustainablility   C=Creativity  I=Integrity  K=Knowledge  U=Unity) 
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พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 46 หลักสูตร แบ่งเป็น  
ปริญญาตรี  15 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 หลักสูตร และหลกัสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

 

 ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น  362 คน  จําแนกตามประเภทข้าราชการ  161 คน  
พนักงาน จํานวน 201 คน  สําหรับจํานวนอาจารย์  รวมท้ังสิ้น จํานวน 298  คน  ประกอบด้วยคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท จํานวน 54 คน และปริญญาเอก 244 คน และมีสัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ  อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 
48.48 : 32.66 : 17.17 : 1.68   
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหค้ณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 

• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
 

• กําหนดการประเมินฯ 
วันที่  24 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 – 09.30 น. • ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า

สํานักงานเลขานุการคณะ) ลงทะเบียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง
ประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

• คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 406 ช้ัน 4 
อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์  

เวลา 09.30 – 10.30 น. • คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์   ณ ห้องประชุม 401  
ช้ัน 4  
อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์  
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค ์และ
แนวทาง 
ในการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนําผู้บริหาร  และรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา 2557 
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เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารในการ

ดําเนินการจัดการองค์การตามพันธกิจ พร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุง 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน  และ
สํานักงานเลขานุการ เพื่อดูสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  การบริการนิสิต และกิจกรรม
นิสิต 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
 
วันที่  25 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ต่อผู้บริหารคณะ

วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์   
 

• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 ได้คุณภาพระดับดี  
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  คะแนนเฉลี่ย  5.00   องค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย  3.63  องค์ประกอบท่ีผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ 5  คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ผล
ประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย  1.00   คณะวิทยาศาสตร์มี
หลักสูตร  รวม 43 หลักสูตร  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 42 หลักสูตร และมี
หลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ของคณะวิทยาศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.58 

 รายละเอียดผลการประเมินตามรายองค์ประกอบสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ียของกรรมการ

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 4.41 3.00 2.58 3.63 ดี
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 1.00 1.00 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.00 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 3.00 3.00 พอใช้
รวม 4.55 3.00 3.79 3.60 ดี

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ ดี
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ภาพรวมผลประเมิน 4.60 3.60

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  4.30 3.63
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน  110.83 2.58 110.83 2.58 2.58 2.58
43 43

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําคณะทีมี่คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  243 81.82 243 81.82 5.00 5.00
297 297

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําคณะทีดํ่ารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ  153 51.52 153 51.52 3.22 3.22
297 297

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน 
FTES  

5,947.63 20.37 5,947.63 20.37 5.00 5.00
292 292

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 3 
(ไม่พบเกณฑ์ 

ข้อ 3, 4 และ 5) 

5.00 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 3 
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 5 และ 6) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

สัดส่วน  111,242,540
377,093.36

111,242,540
377,093.36 5.00 5.00 295 295
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ร้อยละ  321.20 
107.07 

321.20 
107.07 5.00 5.00 300 300

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 1.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 6 1 
(ไม่พบเกณฑ์

ข้อ 1-5) 

5.00 1.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 7 3 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 2, 4, 5 
และ 7) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  4.50 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ข้อ 7 3 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 1, 3, 5
และ 6) 

5.00 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสูตร 

ข้อ 5 3 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 2, 5 และ 

6) 

4.00 3.00
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.30  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.63  ได้คุณภาพระดับดี 
 

 จุดเด่น 
หลักสูตรมีความหลากหลาย และมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก   

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรให้ความสําคัญกับหลักสูตรที่เป็นอัตตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือที่มีความโดดเด่น  

อันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตของคณะ 
2. คณาจารย์ประจํามีผลงานทางวิชาการมาก  ควรมีมาตรการในการผลักดันการเข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
3. ควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยนิสิตมีส่วนร่วม     

มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของนิสิตหรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ด้าน    ก่อนกระจายลงสู่โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดยคณะหรือนิสิต   
โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

 จุดเด่น 
1. มีผลงานวิจัยจํานวนมาก โดยเฉพาะผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่มีคุณภาพ 
2. มีการสนับสนุนการวิจัยรวมถึงสิ่งสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ 
3. อาจารย์ในคณะได้รับทุนวิจัยจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก   
4. มีศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรเพิ่มผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
2. ควรเร่งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยให้ครอบคลุมทุกห้องปฏิบัติการ 

โดยอาจใช้แนวทางของโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในการวิจัยในประเทศ
ไทย (ESPReL) รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) 

3. ควรมีระบบการติดตามการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยที่มีพลัง มีความกระตือรือร้น 
ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้คณะได้ 
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4. ควรหากลยุทธ์ในการสนับสนุนให้อาจารย์ท่ียังไม่มีผลงานวิจัย/ทุนวิจัย ให้สร้างผลงานวิจัยได้ 
5. ควรปรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้ทันสมัยและมีฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 

แนวปฏิบัติที่ด ี
   คณะมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับอาจารย์ในด้านวิจัย ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย

ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

จุดเด่น - 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรสํารวจความต้องการของสังคมหรือชุมชนเป้าหมาย ก่อนการจัดแผนบริการวิชาการ

ประจําปีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงเป้าหมาย สอดคล้องตามศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากร 

2. ควรจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปีและแผนการนําไปใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 

 จุดเด่น  - 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  เพื่อแสดงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.00  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 

 จุดเด่น  - 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยกําหนด

เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ครอบคลุมภาระงาน
ของแต่บุคคล รวมทั้งควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผน 

2. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
และมีมาตรการดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงน้ัน  ท้ังนี้ควรมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงซํ้าหลังจากการดําเนินการแล้ว 

3. ควรมีการกําหนดประเด็นในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจท่ีกําหนด รวมถึงมีการ
ดําเนินการให้ครบกระบวนการ  เช่น มีการสังเคราะห์ความรู้ท่ีเกิดขึ้น และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
เผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินให้แก่บุคลากรทุกระดับ  โดยการเรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ    การเสวนาตอบข้อซักถาม  การวิพากษ์การ
เขียนรายงานประเมินตนเอง เพื่อสามารถดําเนินงานตามพันธกิจได้อย่างเหมาะสม(เว้นวรรค)และแสดงข้อมูลผล
การดําเนินงานรวมทั้งเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจนตรงประเด็น  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 
 



 14 
 

 

 

 

  

ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 297

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 54
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 243

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 144
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 31
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 113

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 97
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 17
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 80

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 51
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 45

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 5
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 5,947.63
ระดับอนุปริญญา -
ระดับปริญญาตรี 4,976.70
ระดับ ป.บัณฑิต -
ระดับปริญญาโท 345.28
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
ระดับปริญญาเอก 140.19

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 56,215,260.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56,215,260.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 55,027,280.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55,027,280.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 292

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 292
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 392
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

25 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 

68 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 15
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

252 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 252
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 16
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
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ข้อมูลพื้นฐานบนระบบ QAIS จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -



 18 
 

ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณบดี  รองคณบดี และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม 
และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
และซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ  


