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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 สถาบันที่เน้นการวิจัย 
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.61  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ของคณะวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03  มี
หลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จํานวน 42 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้
คุณภาพระดับดี จํานวน  23 หลักสูตร  คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน 19 หลักสูตร โดยผลการดําเนินงาน
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องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.15 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้องค์กร  และสามารถชักนําให้

อาจารย์มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพอย่างดี   
2. คณะมีระบบและกลไกในการผลักดันให้คณาจารย์และนิสิตทํางานวิจัย ที่มี Impact factor สูง  
3. มีระบบฐานข้อมูลสําหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน 

การประเมินคุณภาพภายในดีมาก 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ควรทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 

 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรมีนโยบายเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจําเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรจัดเวทีการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
2. ควรปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีด่ี   
มีอาจารย์อาวุโสช่วยกล่ันกรองก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย และใหค้ําแนะนําแก่อาจารย์ใหม่ในการขอ

สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 

โดยคณะมีหลักสูตรทั้งหมด 42 หลักสูตร ผ่านการกํากับมาตรฐานคุณภาพครบทุกหลักสูตร สําหรับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่ามีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี จํานวน 
23  หลักสูตร  คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน  19  หลักสูตร  ท้ังนี้ในปีการศึกษา 2558  คณะวิทยาศาสตร์ มี
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  โดยมีอาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 81.82 เป็นร้อยละ 85.55  และมีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทาง
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วิชาการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.52  เป็นร้อยละ 54.62   นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  (FTES เท่ากับ 20 :1)  รวมถึงคณะมี
การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน   

2. ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ  กลไกส่งเสริม
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้  โดยในปีการศึกษา 2558  คณะวิทยาศาสตร์มีการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 107.07 เป็นร้อยละ 
111.89 

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

4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านทํานบํุารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ตลอดจนการ
สนับสนุนให้บุคลากรและนสิติมีกิจกรรมร่วมกัน และมีการจัดทําแผน กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน  รวมถึงการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดฯ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 12 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 12 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสําหรับนิสิต 
2. โครงการทุนสนับสนุนการทําวิจัย ระดับปริญญาตรี 
3. โครงการทุนระดับบัณฑิต 
4. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IKUSTARS 
5. การประชุมและสัมมนาระหว่างคณะทํางานฝ่ายกิจการนิสิต และผู้นํานิสิตเพ่ือทําความเข้าใจในการ

จัดทําแผนพัฒนานิสิต 
6. โครงการสํารวจความต้องการในการนําความรู้สู่ชุมชน 
7. โครงการจัดทําแผนบริการวิชาการ 
8. โครงการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9. การปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
10.การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานติดตามผลการดําเนินงาน 
11.โครงการจัดการความรู้ ด้านวิจัย  ด้านการผลิตบัณฑิต  และด้านการพัฒนาบุคลากร 
12.โครงการการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
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สรุปข้อมูลผลการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา 
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    โดยปัจจัยนําเข้า (input) มีคะแนนเฉลี่ย 4.55  อยู่ในระดับดีมาก   กระบวนการ 
(process)  มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ และผลลัพธ์ (output) มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับดี 

ท้ังนี้หากพิจารณาตามรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)  คณะวิทยาศาสตร์  มีหลักสูตร รวม 43 หลักสูตร  มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 42 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จํานวน 1 หลักสูตร  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58   
สําหรับองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย  5.00   
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉล่ีย  3.63  
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน
เฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย  1.00 
 
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 
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ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
 

• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 
• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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• กําหนดการประเมินฯ 
วันที่ 26 กันยายน 2559 
08.30 – 09.00 น. • ผู้บริหารคณะวทิยาศาสตร์ (คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

คณะ) ลงทะเบียน ร่วมตอ้นรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

• คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินร่วมกัน  
ณ ห้องประชุม 406  
ช้ัน 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 

09.0 – 10.00 น. • คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารคณะวิทยาศาสตร์    
ณ ห้องประชุม 401  ช้ัน 4 อาคารสขุประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์  
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนาํผู้บริหาร  และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2558 ดังนี ้
1. สรุปผลการดําเนินงานโดดเด่น และการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลติ 

2. ประสิทธผิลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา 
• คณะกรรมการประเมินฯ พูดคุยแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นร่วมกับผูบ้ริหารในการดาํเนินการจัดการ

องค์การ 
ตามพันธกิจ พร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรงุ

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบคุลากร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 401 และ 406 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 
13.00 – 16.30 น. 

 
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรยีมประเด็นเพือ่ซักถามข้อมลูเพิ่มเติม 

วันที่ 27 กันยายน 2559 
08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวขอ้ง  

ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารสขุประชา วาจานนท์  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารสขุประชา วาจานนท์
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• 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 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61  ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ของคณะวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03  มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 42 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.15  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1 การผลิตบัณฑิต 3.96 3.96 5.00 5.00 3.03 3.03 4.15 4.15 ดี ดี

2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
3 การบริการวิชาการ     5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4 การทํานุบํารุง-
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

5 การบริหารจัดการ     5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
รวม 4.22 4.22 5.00 5.00 4.02 402 4.61 4.61 ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก  
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

ภาพรวมผลการประเมิน 9 9 4.61 4.61 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.15 4.15
1.1 ผลการบรหิาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
5.00 

  

127.24 3.03
  

127.24 3.03 x x 3.03 3.03
42 42   

1.2 อาจารย์ประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 80  
  

254.50 85.55 254.50 85.55 / / 5.00 5.00
297.50 297.50   

1.3 อาจารย์ประจํา
คณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 80  
  

162.50 54.62 162.50 54.62 x x 3.41 3.41

297.50 297.50   

1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน  
1 : 20 

  

6,251.54 21.23 6,251.54 21.23 / / 3.46 3.46

294.50 294.50   

1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00

1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  5.00 5.00
2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

สัดส่วน  
220,000 

บาทต่อคน  

96,236,060 325,671.95 96,236,060 325,671.95 / / 5.00 5.00

295.50 295.50   

2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 60 
  

334 111.89 334 111.89 / / 5.00 5.00

298.50 298.50   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 5.00
3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 7 6 / / 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  5.00 5.00
5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกาํกับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ 7 7 / / 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.15 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมาก  
2. มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่หลากหลาย ส่งผลให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพสูง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. - 
2. ในการคิดค่าบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ควรกําหนดอัตราค่าบริการให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายผันแปร 

รวมถึงค่าบํารุงรักษา และมีเงินส่วนเหลือสะสมเพียงพอกับค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ  
3. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่เป็นตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเพิ่มมาตรการ ส่งเสริม และเรง่รัดอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยมี

แผนการพัฒนารายบุคคล 
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีผลงานวิจัยท่ีมี Impact factor สูง  
2. มีระบบและกลไกในการผลักดันให้คณาจารย์ทํางานวิจัย  

และมีการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเพิ่มจํานวนเครือข่ายการทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
2. คณะควรเป็นแกนนําร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

คณะให้ความสําคัญในการนําองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน และสงัคมอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรรักษาระดบัการบริการวิชาการที่บูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อเสริมรายได้ให้

สมดุลกับรายจ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดของแผนเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่รวมถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ไม่สะท้อนผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
ของโครงการ/กิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรจัดอบรม และให้ความรู้ในการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

  

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้องค์กร 
2. คณะมีความสามารถชักนําให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพอย่างดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรจัดระบบการสื่อสารและกําหนดผู้รับผิดชอบ กํากับ ติดตามผลการรับรู้ให้เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมองค์กร 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ในระบบ QAIS ปี พ.ศ.2559 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 297.50

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 43.00
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 254.50

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 135.00
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 25.00
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 110.00

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 106.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 93.00

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 50.50
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 45.50

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 6.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.00
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6.00

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 6,251.54
ระดับอนุปริญญา 0.00
ระดับปริญญาตรี 5,279.74
ระดับ ป.บัณฑิต 0.00
ระดับปริญญาโท 309.28
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00
ระดับปริญญาเอก 176.63

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 47,103,900.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47,103,900.00
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 49,515,880.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49,515,880.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 294.50
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 294.50
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 3.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาต่อ 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 397.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

43.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ําหนัก 0.4) 

47.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 0.4) 2.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ําหนัก 0.6) 

3.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ําหนัก 0.8) 

12.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

243.00



 19 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 243.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 1.0) 2.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 41.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

4.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

0.00
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

0.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.4) 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.6) 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ค่าน้ําหนัก 0.8) 

0.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

กลุ่มอาจารย์  จํานวน 4 คน 
1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดความมุ่งม่ันขององค์การ ท่านมีความเข้าใจหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับ 

คุณลักษณะของบัณฑิต หรืออัตลักษณ์ของคณะ 
- ต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ท้ังความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้ท้ังภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
- นอกเหนือจากความรอบรู้ทางวิชาการแล้ว บัณฑิตต้องสามารถทํางานเป็นทีม ทํางานเพื่อสังคม มี

ความคิดสร้างสรรค์ 
- การสนับสนุนให้นิสิตฝึกปฏิบัติภาคทฤษฎี การออกภาคสนามเพื่อนําความรู้ไปใช้ได้จริง การลงมือปฏิบัติ 

การเข้าถึงชุมชน การเข้าใจชุมชน เช่น จัดกิจกรรมให้นิสตินําความรู้ไปสอนนักเรียน การถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชน เป็นต้น 

2. วิธีการสื่อสารระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ภายในคณะฯ 
- มีการส่ง Email ถึงอาจารย์ทุกท่านภายในคณะ/ Website คณะ/ หนังสือผ่านหัวหน้าภาควิชา 
- ฝ่ายประสัมพันธ์ จัดทําประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานใหม่ๆ ของอาจารย์ท่ีมีผลงาน ส่งให้อาจารย์

ภายในคณะฯ ทราบ 
- การสื่อสารของคณะฯ ดําเนินการมีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้บุคลากรให้คณะฯ รับทราบได้ ปัญหาที่พบ

อาจเป็นเรื่องของการตอบรับ/ การตอบกลับจากบุคลากรภายในคณะฯ 
3. คณะฯ มีสิ่งสนบัสนุนด้านการวิจัย (ทุนวิจัย การตีพิมพ์) เพื่อให้ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัย 

- คณะฯ สนับสนุนงบประมาณ (ทุน PRF) เพื่อจัดทําโครงการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ (ปฏิบัติงานน้อยกว่า 
5 ปี) จํานวน 100,000 บาท 

- คณะฯ มีทุนเพิ่มพูนความรู้ เช่น Sci AWAKE 
- คณะฯ มีการจัดอบรมการเขียนผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
- คณะฯ สนับสนุนการเขียนผลงานตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
- คณะฯ มอบรางวัลแก่อาจารย์ท่ีตีพิมพ์ผลงานการสร้างนวัตกรรม 

4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์จัดสรร มีความเพียงพอ สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยเดิมของคณะฯ 
หรือไม่ และถือเป็นแรงจูงใจหรือไม่อย่างไร 
- โครงการวิจยัท่ีได้รับการสนับสนุนเป็นงานต่อยอดจากโครงการวิจัยปริญญาเอก และ/หรือ เป็นโครงการ

ท่ีอาจารย์ท่านนั้นเชี่ยวชาญ 
- คณะฯ มีโครงการResearch unit เป็นความร่วมกันระหว่างอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

และอาจารย์อาวุโส 
- โครงการที่เสนอของทุนจากคณะฯ กรณีสอดคล้องกับทิศทางของคณะฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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- งบประมาณที่ได้รับไม่สูงเมื่อเทียบกับหน่วยงานภายนอก แต่เป็นการเริ่มต้น และเป็นการสร้างผลงานให้
อาจารย์ใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยอาจารย์ที่ขอรับทุนก็จะได้รับท้ังหมด แต่ไม่ทราบเพดานของทุนดังกล่าว 

5. คณะฯ มีสิ่งสนบัสนุนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตรอย่างไร 
- เข้าร่วมฟังบรรยายการให้ความรู้การประเมินคุณภาพภายใน การจัดทํา SWOT ของคณะฯ และภาควิชา 
- คณะฯ จัดอบรมอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการสอน วิธีการสอน 

6. คณะฯ ควรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างไรเพิ่มเติม 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือทางนิวเคลียร์ เป็นต้น 
- คณะฯ/ ภาควิชาฯ มีระบบการจัดการ-จัดเก็บสารเคมี และระบบของเสียจากการวิจัยท่ีดี 

7. คณะฯ ควรสนับสนุนด้านงานวิจัยอย่างไรเพิ่มเติม 
- ควรมีการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนอาจารย์อาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนรายวิชากลาง

ของมหาวิทยาลัยฯซ่ึงทําให้บางครั้งไม่มีเวลาเพียงพอในการดําเนินการวิจัย 
- เพิ่มช่องทางหรือเพิ่มการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

8. คณะฯ ควรสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอย่างไรเพิ่มเติม 
- พัฒนาเรื่องการสื่อสาร และการตอบกลับของอาจารย์ 
- ควรมีขั้นตอนกระบวนการทํางาน การส่งเอกสาร และสื่อสารไปยังบุคลากรภายในคณะฯ 
- เพิ่มจุดสัญญาณ Wi-Fi ซ่ึงไม่เพียงพอสําหรับการเรียนการสอน 

 
กลุ่มศิษย์เก่า  จํานวน 4 คน 
1. ความรู้ที่ท่านได้รับเพียงพอกับการนําปฏิบัติงานประจําหรือไม่ 

- สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาใช้งานได้อย่างเต็มท่ี 
- สามารถนําความรู้ท้ังจากการเรียนในห้องเรียน การทําปัญหาพิเศษ และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

(ห้องทดลอง) มาปรับใช้ได้ทุกสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน 
2. เม่ือท่านสําเร็จการศึกษาแล้ว คณะฯ สื่อสารกับท่านในฐานะศิษย์เก่าอยา่งไรบ้าง 

- ศิษย์เก่าจะมีกลุ่ม Facebook เพื่อกระจายข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ 
- ศิษย์เก่าจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของคณะเนื่องจากจะมีความสัมพันธ์ที่ดี กับภาควิชา อาจารย์ท่ี

ปรึกษา และรุ่นพี่ระดับบัณฑิตศึกษา 
- คณะฯ ยังไม่มีกิจกรรมหรือการสื่อสารที่จัดให้ศิษย์เก่าโดยตรง 

3. ท่านต้องการให้ภาควิชาปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพ่ือให้นิสิตรุ่นน้องมีความโดดเด่น 
- การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นโอกาสให้แก่นิสิตในการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพราะนิสิตมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็ง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ เป็นต้น 

4. ท่านต้องการให้คณะฯ ปรับปรุง หรือสิ่งทีต้่องการให้คณะฯ ช่วยเหลือ 
- คณะฯ ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้ 
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- กรณีภาควิชาฯหรือคณะฯ มีกิจกรรม ขอให้คณะฯ จัดสรรพื้นที่จอดรถใหเ้พียงพอ 
- ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
- ควรจัดให้การอบรมส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ของสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการ 
- คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนและสวัสดิการเพียงพอ 

 
กลุ่มนิสิตปริญญาตรี   จํานวน 5 คน 

1. เป้าหมายหลังจบการศึกษา ได้แก่  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นอาจารย์  ทํางานต่างประเทศ  
เขียนโปรแกรม และต่อยอดธุรกิจที่บ้าน 

2. นิสิตมีความช่ืนชอบในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์  เนื่องจากรายวิชาต่างๆ สอน
ให้ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากวิชาเรียนในสมัยมัธยมปลาย  อาจารย์สอนสนุก  ชอบวิชาปฏิบัติการที่
มีการค้นคว้าทดลอง  และการเรียนรู้วิชาต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกันหลายๆ สาขา 

3. บรรยากาศในห้องเรียนภาคบรรยายบางวิชานิสิตมากเกินไป  แต่สําหรับห้องปฏิบัติการเพียงพอกับ
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

4. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ความสามารถสูง สอน และอธิบายได้เข้าใจ และชัดเจน  มีการแจ้ง
รายละเอียดแผนการสอน (Course Syllabus) ให้นิสิตได้รับทราบในวันแรกที่เปิดเรียน รวมถึงการออก
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ถ่ายทอดให้กับนิสิตในชั้นเรียน 

5. ปัจจัยสําคัญที่นิสิตเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ความมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย  คนที่ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศ และผู้ท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านจบการศึกษาจากที่นี่   ได้รับ
คําแนะนําจากรุ่นพี่  อุปกรณ์การศึกษามีความพร้อม   หลักสูตรที่เปิดสอนมีความน่าสนใจ มหาวิทยาลัย
ฯ อยู่ใกล้ท่ีพัก เป็นต้น 

6. ส่ิงที่อยากให้คณะปรับปรุง ได้แก่  ปรับพ้ืนที่ทางเดินเท้าใหม่  ห้องสมุดส่วนกลางมีพ้ืนที่นั่งสําหรับอ่าน
หนังสือไม่เพียงพอ  ห้องติวรวมน้อย   รถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ และใช้เวลาใน
การรอนานบางเวลา  

7. ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีคณะจัดให้และมีความเหมาะสมเพียงพอ ได้แก่  สภาพแวดล้อม ต้นไม้ รอบคณะ
สวยงาม ร่มรื่น  สัญญาณ Wifi ท่ัวถึง  และโรงอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย 

8. นิสิตให้ความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องว่ามีประโยชน์ และมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
การทํางานร่วมกัน  รู้จักเพื่อนในรุ่นเพิ่มมากขึ้น  และได้รับทราบข้อมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยที่เป็น
ประโยชน์  
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กลุ่มนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก   จํานวน 2 คน 
1. นิสิตมีความช่ืนชอบการดําเนินงานของคณะ รวมทั้งอาจารย์ มีความดูแล เอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดีและ

เป็นกันเอง  ให้เวลาสําหรับการเข้าพบ หรือปรึกษา ได้ตลอดเวลารวมถึงวันหยุด  
2. คณะให้การสนับสนุนในด้านงานวิจัย และการทําวิทยานิพนธ์  มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอสําหรับ

การศึกษาค้นคว้า ทดลอง   รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านงานวิจัย และด้านสถิติ เพียงพอสําหรับการค้นคว้า 
และดาวน์โหลดมาใช้ประโยชน์ 

3. ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบภาษาอังกฤษ หรือการนําเสนอผลงานในต่างประเทศ  คณะมี
วิชาสัมมนา ซ่ึงบังคับให้นิสิตมีการนําเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ในภาควิชา จะช่วย
สอน และเตรียมความพร้อมสําหรับการไปนําเสนอผลงานในต่างประเทศ 

4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความคาดหวังหลังจากจบการศึกษา ในเรื่องของอาชีพ ซ่ึงคาดหวังว่าจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับนิสิต รวมถึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และตลาดแรงงาน 

5. ด้านความปลอดภัยในอาคารเรียน มีความปลอดภัยดี  มีกล้องวงจรปิดทุกอาคาร เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยดูแลท่ัวถึงทุกจุด 

 
กลุ่มบุคลากร  จํานวน 5 คน 
1. คณะฯ มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน/ หน่วย ของหลักสูตรอย่างไร 

- งานนโยบายและแผนเป็นผู้ดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบการกรอกข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
- การวิเคราะห์ข้อมูล คณะฯ มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ 

ประกอบด้วย หัวหน้าภาคฯ หัวหน้างาน เป็นต้น 
2. การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะวทิยาศาสตร์ 

- งานนโยบายและแผนได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. คณะวิทยาศาสตร์มีแผนกลยทุธ์ของคณะฯ หรือไม่ และมีขั้นตอนการถ่ายทอดแผนไปยังหน่วยงานภายใน
คณะฯ อย่างไร 
- คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะฯ ซ่ึงประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้า

ภาควิชา โดยแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ดําเนินตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
- คณะฯ ดําเนินการแผนปฏิบัติงานประจําปีตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยรองคณบดีแต่และท่านเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
- แผนการดําเนินการจะถูกถ่ายทอดและกระจายโดยรองคณบดีฯ ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น 

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ คณะกรรมการวิจัยฯ เป็นต้น 
4. คณะวิทยาศาสตร์มีแผนงานบริการวิชาการหรือไม่อย่างไร 
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- แผนบริการวิชาการจะถูกกําหนดขึ้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ โดยเบ้ืองต้นการ
จัดทําแผนงานโดยระบุไว้เป็นกรอบกว้างๆ เช่น กําหนด 1 ภาควิชา/ 1 โครงการ เม่ือจะดําเนินการจริง
จะมีการสํารวจความต้องการ กําหนดพื้นที่ เป็นต้น 

- โครงการบริการวิชาการคณะฯ มีเป้าหมายงานบริการวิชาการแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ งานบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้ และ บริการวิชาการแก่สังคม 

5. การรายงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจรรมของคณะวิทยาศาสตร์ 
- รายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน และ 12 เดือน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

พิจารณา และนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและแผนการ
ดําเนินงานต่อไป 

6. แผนกลยทุธ์ทางการเงิน การประเมินการรายรับ-รายจ่าย ของคณะวิทยาศาสตร์ 
- งานการเงินฯ จัดทําสรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาส ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
- มีแผนการดําเนินงานประจําปีท่ีระบุค่าใช้จ่าย 

7. คณะฯ สนับสนุนการขอชํานาญการพิเศษ และมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างไร 
- คณะฯ จัดให้มีการอบรมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุนและช่วยวิชาการทุกปี เช่น 

อบรมวิธีการเขียนขอตําแหน่ง เป็นต้น 
- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีหน่วยการเจ้าหน้าจัดทําบันทึกติดตามผลการดําเนินงานตามรอบ

เม่ือถึงกําหนดระยะเวลา 
8. โครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของนิสิต 

- เม่ือนิสิตจัดกิจกรรมโครงการฯ นิสิตจะต้องระบุไว้โครงการฯ ว่าโครงการฯ น้ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือ
สอดคล้องกับวัตุประสงค์ข้อใดอย่างไร 

- คณะฯ กํากับและกําหนดให้นิสิตจัดกิจกรรมภายในเวลา 20.00 น. ภาคพิเศษ ภายใน 21.00 น. 
9. งานด้านวิเทศน์จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศนข์องคณะฯ ได้อย่างไร 

- มีกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับคณบดีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างชาติ 
- สนับสนุนนิสิตไทยนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ/ จัดกิจรรม IKU STAR 
- คณะฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าท่ีชาวต่างชาติ และนักวิเทศสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นิสิตต่างชาติ/ 

นักเรียนแลกเปลี่ยนโดยตรง 
- มีการจัดทําคู่มือและรายละเอียดด้านการเรียนการสอนต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ  
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 


