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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 

และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน บุคลากร จํานวน 5 คน นิสิต จํานวน 8 

คน และศิษย์เก่า จํานวน 3 คน 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ

มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้      

ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ 

สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้      

ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินของ             

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัว

บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้
คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด

สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

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

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ   

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

2. การผลิต

บัณฑิต  

4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.49 4.57 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.49 4.64 

3.  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต  

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

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 

5. การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

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

6. ระบบและ

กลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

7. การบริหารและ

จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

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

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

8. ระบบและ

กลไกการเงินและ

งบประมาณ 

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

9. ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.59 4.62 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.59 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล อาทิ เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริมใหใ้ช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประกาศต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้นิสิตระดับ

ปริญญาตรีนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
  
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน นอกเหนอืจากการส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตมีโอกาสฝึกฝนการ

ใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังควรให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและแนวทางการดํารงชีวิตของประชากร

ประเทศต่างๆในอาเซียนด้วย จึงจะทํางานร่วมกันหรือแข่งขนักับชนชาติอ่ืนๆได้ 

2. บุคลากรและนสิิตบางคนไม่ทราบเรื่องประกันคุณภาพ ควรมีการประชาสัมพันธ์และขอให้บุคลากร

และนิสิตมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพในวงกว้าง 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและแก้ไขขบวนการหรือขั้นตอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการในส่วนของ

มหาวิทยาลัยให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
1. ด้านการเรียนการสอน พบว่าคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา เป็นการสร้าง

ทางเลือกอาชีพของบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ผู้สอนมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 72.88 ผลิตบัณฑิตได้ตรงสาขาและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ แสดงถึงการมีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการเรียนการสอน

ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านวิจัย พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จในด้านการวิจัยอย่างสูง มีบุคลากรที่มีศักยภาพ

สูงในการทําวิจัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างดีย่ิง 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตาม

วงจรคุณภาพ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จํานวนมากหลากหลายด้านและสามารถนํามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตอย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
คณะส่งเสริมด้านการวิจัยโดยขอให้ทุกภาควิชาจัดทําบอร์ดแสดงหัวข้อวิจัยที่อาจารย์แต่ละคนสนใจและมี

ความเชี่ยวชาญ (Research Focus) ไว้ที่หน้าภาควิชา และที่ website ของคณะ ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านส่งเสริมให้

อาจารย์ที่มีความสนใจตรงกนัได้ปรึกษาหรือทําวิจัยร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตทุกระดับสนใจทํา

วิจัย และทราบว่าจะไปปรึกษาอาจารย์ท่านใดถ้าตนจะทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 กิจกรรม มีการดําเนินงานเรียบร้อยแล้วทั้ง 11 กิจกรรม  

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 2 – 4 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะ

วิทยาศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ

กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผ่านมา 
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4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมิน 
 
วันจันทรท์ี่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม

401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์   ณ ห้อง
ประชุม 401  ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
10.00 – 10.30 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนําผู้บริหาร  และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2555 ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต  รวมทัง้ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406
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13.00 – 15.00 น. 

 

คณะกรรมประเมินฯ กลุ่มที่ 1 : สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 401 

กลุ่มที ่1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร (13.00 – 14.00 น.) 

กลุ่มที ่2 นสิิตทุกระดับคละชั้นปี (14.00 - 15.00 น.) 

 คณะกรรมประเมินฯ กลุ่มที่ 2 : สัมภาษณ ์ ณ ห้องประชุม 406 

กลุ่มที ่3  ศิษยเ์ก่า (13.00 – 14.00 น.) 

กลุ่มที ่4  บุคลากรข้าราชการ และ พนักงาน (14.00 - 15.00 น.) 

15.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 401
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 401 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์   

 กลุ่ม 1 :  

- ตรวจเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ (09.30 – 10.15 น.) 

 - ตรวจเยี่ยมภาควิชาเคมีพฤกษศาสตร์ (10.15 – 11.00 น.)

- ตรวจเยี่ยมภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป (11.00 – 12.00 น.) 

 กลุ่ม 2 : ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการคณะ 

- ศูนย์เครื่องมอืวิทยาศาสตร์  อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และอาคารสุขประชา วาจานนท์ 

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ห้องสมดุ 

- ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406

13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ณ ห้องประชุม 401 

 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ หอ้งประชุม 401

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม 401 

 

 



 

11

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ

วิทยาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 

(ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 
ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 

13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

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

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ   

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

2. การผลิต

บัณฑิต  

4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.47 4.56 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.49 4.64 

3.  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต  

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

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 

5. การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม  

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

6. ระบบและ

กลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

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

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

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

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

7. การบริหารและ

จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 

8. ระบบและ

กลไกการเงินและ

งบประมาณ 

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

9. ระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.59 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดัง  

ตารางที่ 3
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.78 4.78   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.78 4.79   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.91   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.91   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)   4.57 4.60   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12   4.56 4.59   
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 

(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 

(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    4.61 4.63   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)

60 60 219.5 75.82 219.5 75.82 5.00 5.00   

289.5 289.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)

25 25 67.00 23.14 67.0 23.14 3.86 3.86   

289.5 289.5

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100 236 75.40 236 80.27 3.77 4.01   

313 294
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 414 414   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 423 423   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํและ

ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 236 236   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 96 96   

  จํานวนบัณฑิตที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 5 5   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา

อุปสมบท 

คน 0 3   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 58 58   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 0 16   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จ

การศึกษาที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

คน 15,530.77 15,530.77   

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

คะแนน

ประเมินจาก

นายจ้าง 

5 5 3.94 3.94 3.94 3.94   

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ 25 25 68.25 55.04 68.25 55.04 5.00 5.00   

124 124



 

17

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 

คน 124 124   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 3 0.75 3 0.75   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 

ผลงาน 31 15.50 31 15.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 

ผลงาน 28 21.00 28 21.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิ 

ผลงาน 31 31.00 31 31.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

ร้อยละ 50 50 26.00 200.00 26.00 200.00 5.00 5.00   

13 13

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกทั้งหมด 

คน 13 13   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 6 1.50 6 1.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 

ผลงาน 2 1.50 2 1.50   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

และ Scopus 

ผลงาน 21 21.00 23 23.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 2 2.00 0 0.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 5 1,521.50 5.26 1521.50 5.26 4.38 4.38   

289.50 289.50

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 38 76.00 38.0 76.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 114.50 572.50 114.5 572.50   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 19.0 57.00 19.0 57.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 51 306.00 51.0 306.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 12.0 60.00 12.0 60.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 49 392.00 49.0 392.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1 8.00 1.0 8.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 5 50.00 5.0 50.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   4.59 4.59   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจํา 

สัดส่วน 180,000 180000 90,896,392 344,957.84 90,896,392 344,957.84 5.00 5.00   

263.50 263.5

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 70 70 217.75 75.0 217.75 75.0 5.00 5.00   

290.50 290.5

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 289.50 289.50   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 1.00 1.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 9 2.25 9 2.25   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 4 2.00 4 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 

สมศ. 

58 43.50 58 43.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 

Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

สากล ISI และ Scopus 

170 170.00 170 170.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 3 3 90 30.98 90 30.98 5.00 5.00   

290.50 291

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 70 70   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 2 2   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 11 11   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์

 

เรื่อง 7 7   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 20 20 14.75 5.08 14.75 5.08 2.54 2.54   

290.50 290.5

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ 

เรื่อง 19 4.75 19 4.75   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

เรื่อง 4 2.00 4 2.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม

เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 

เรื่อง 8 6.00 8 6.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2 2.00 2 2.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

ร้อยละ 30 30 92.00 306.67 26.00 61.90 5.00 5.00   

30.00 42.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 69 8       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 22 3   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย เรื่อง 21 15       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ทั้งหมด 

เรื่อง 30 42

    

  

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
18.2 

(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความ

กินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   4.87 4.87   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา

สถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน 

คะแนน 5.00 5.00 4.35 4.35 4.35 4.35   

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

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.95 4.95   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.91 4.91 4.91 4.91   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน

ปัจจุบัน และมอบหมายให้ทุกภาควิชาทํา SWOT ก่อนกําหนดแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 

2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อนําไปปรับปรุงแผน ในเรื่องการส่งเสริมให้จัดการสอนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

  แนวทางเสริม 
1. คณะควรจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนสําหรับปีการศึกษา 2556 ในเรื่องการส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรบางคนไม่ทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะ แม้ว่าคณะได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

ของคณะ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรรับทราบเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมี

รายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งนําไปสู่การพัฒนาให้นิสิตมีทักษะและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2. มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจํานวน 75.82 ของจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

3. มีทุนสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

4. การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะได้
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เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของภูมิภาคเอเชีย 

  แนวทางเสริม 
1. ส่งเสริมให้นิสิตได้ออกฝึกปฏิบัติจริงภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มี

จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกภาคการศึกษา 

2. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

3. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสัมมนารวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อทราบถึงสภาวะความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการให้บริการแก่นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันในด้านต่างๆ และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มาก

ย่ิงขึ้น    
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ

วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน  
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
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ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย กอรปกับนโยบาย กลไก และทรัพยากรที่สนับสนุนให้ผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการทําผลงานวิชาการที่จะใช้ประกอบให้ได้การ

รับรองคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างชัดเจน 

2. มีงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างคุณค่าและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและ

ย่ังยืน    
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. งานบริการทางวิชาการของคณะมีจํานวนมากมายและหลากหลาย ควรมีการสรุปหรือนําโครงการ

ต่างๆ จากภาควิชาที่ไม่เหมือนกันมาใส่ไว้ในแผนด้วย 

2. โครงการต่างๆจากภาควิชา ควรมีการสรุปรวมว่าโครงการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การ

วิจัย และการสอนกับการวิจัยมีโครงการอะไรบ้าง จากภาควิชาอะไรเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

3. ควรมีการถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในคณะทุกระดับช้ัน  

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
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การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

2. มีงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องและสร้างคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายใน

และภายนอก   
แนวทางเสริม 
1. ควรมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ ความเรียงรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว

บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติใน

โอกาสต่างๆ 

2. มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงเป็นจํานวน

มาก และบุคลากรสามารถนําความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  แนวทางเสริม 
1. ขอเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจากภายนอก จากความเช่ียวชาญของบุคลากร

และอุปกรณ์อันทันสมัยของคณะ เช่น การรับตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารที่ส่งจากประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากมีรายได้ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 

  แนวทางเสริม 
1. จัดระบบการให้บริการให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลการให้บริการและค่า

ให้บริการด้วย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ได้รับรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีอีกด้วย เหมาะสมกับ

ที่ได้รับเลือกจากสํานักประกันคุณภาพให้เป็นหน่วยงานกรณีศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ 

2. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองได้สมบูรณ์ จัดเอกสารเป็นระเบียบ และบรรยายการปฏิบัติงาน

เป็นลําดับเรียบรื่น อ่านเข้าใจง่าย 

  แนวทางเสริม 
1. ระดมสมองบุคลากรเพื่อสร้างแนวทางในการนําผลของการประกันคุณภาพมาพัฒนาคณะและ

ภาควิชา โดยมีเป้าหมาย ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ เป็นหลักการสําคัญในครั้งต่อๆไป รวมทั้งการเป็นผู้ช้ีนําสังคม

ในทางวิทยาศาสตร์ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประกันคุณภาพของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ควรมีความสมบูรณ์ทุก

องค์ประกอบและมีผลเทียบเคียงกับของคณะได้  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างเห็นเด่นชัดและครบถ้วน ถ้า

เอกสารหลักฐานอยู่ที่ภาควิชา ควรทําสรุปรวมหรือแนบเอกสารที่แต่ละภาควิชาสรุปใส่มาด้วย 

2. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาควรแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะที่ภาควิชาได้

วิเคราะห์ออกมาแล้วอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแนวทางเสริมจุดแข็งของคณะในครั้งต่อไป 

3. สร้างแรงจูงใจให้ภาควิชาเพิ่มขึ้นในการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพของภาควิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 5.00 4.49 4.59

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.71 4.71 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.89 4.81 4.87 4.90 4.89 4.81 4.87

   มาตรฐานที่ 2 

ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการ

บริหารการ

อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.92 5.00 5.00 4.35 4.92

   มาตรฐานที่ 2 

ข ด้านพันธกิจ

ของการบริหาร

การอุดมศึกษา  

4.71 4.71 4.90 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 4.85 4.84 4.88 4.86 4.85 4.84 4.88 4.86

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.51 5.00 5.00 4.18 4.51

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมากดีมากดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตอีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพที่ดี 

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.90 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 

ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 

 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกใน

การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่

ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ
. 

สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต

และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.67 5.00 4.66 4.71 5.00 5.00 4.62 4.84 5.00 5.00 4.66 4.85

2. ด้าน

กระบวนการ

ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.90 4.81 4.88 4.90 4.90 4.81 4.88

3. ด้าน

การเงิน 

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

4. ด้าน

บุคลากรและ

การเรียนรู้

และ

นวัตกรรม 

4.43 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.71 4.71 4.23 4.47 4.71 4.71 4.23 4.47

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมากดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน 

และศิษย์เก่า มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย

สนับสนุน อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน

ให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ มีเงินทุนวิจัยจํานวนมาก และมีการดําเนินการ

ทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมาก 

และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีความสามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ ได้   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด

การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตารางที่  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

4.62 4.62 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 4.84 4.84 4.55 4.78 4.84 4.84 4.55 4.78

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.43 4.43 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 4.38 4.38 - 4.38 4.38 4.57 4.57 4.38 4.54 4.57 4.57 4.38 4.54
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการ

บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.63 4.63 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.63 4.91 5.00 5.00 4.63 4.91

2. มาตรฐานด้าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.57 4.60 5.00 4.59 4.62 5.00 5.00 4.57 4.78 5.00 5.00 4.59 4.80

   1) ด้านการผลติ

บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.75 5.00 5.00 4.49 4.77

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59
   3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

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

   4) ด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมากดีมากดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมากดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 
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5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 85 85
2   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 47 47

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 16 16

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 16 16

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1 1

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน 

- -

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในแผน ก 

16 16

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 14 14

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 14 14

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- -

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 47 47

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 16 16

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 17 17

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 14 14

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

- -

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - -

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

องค์กรวิชาชีพทั้งหมด 

- -

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- -
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58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ

แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

- -

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว

บ่งชี ้

- -

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- -

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,994 2,994

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -
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87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,155 2,155

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 592 592

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 532 532

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 60 60

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 247 247

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 

289.5 289.5

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 263.5 263.5

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 26 26

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 

289.5 289.5

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- -

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

70 70

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

219.5 219.5

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่าน

มา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- -

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 152.5 152.5

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

- -

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

38 38

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

114.5 114.5

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 70

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

19 19
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109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

51 51

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 61 61

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

12 12

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

49 49

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 6 6

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 

- -

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเท่า 

1 1

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเท่า 

5 5

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 72.5 72.5

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 5,348.87 5,348.87

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4,992.17 4,992.17

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 242.29 242.29

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 114.42 114.42

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 330 330

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมี

การลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

7,547 7,547

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.20

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.88 3.88
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร

และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.89 3.89

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี

ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก

หลักสูตร 

- -

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

1) 

423 423

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 414 414

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่

นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

229 229

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 7 7

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 5 5

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา

อยู่แล้ว 

- -

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 96 96

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - -

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 3 3

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,530.77 15,530.77

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

454 454
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150 148 670 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

2 16.2) 

- -

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บ

ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

- -

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

90 90

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษา

ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94 3.94

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษา

ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษา

ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตาม

กรอบ TQF 

3.94 3.94

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 90 90

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความ

จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก

สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

93 93

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง 

3 3
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166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

31 31

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 

28 28

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 31 31

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงาน

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- -

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

- -

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

- -

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- -

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- -

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

- -

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็น

วงรอบประเมิน) 

124 124

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

29 29

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่า

นําหนักอื่นๆ) 

6 6

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่

ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- -

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

2 2
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180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS 

หรือ Scopus (จาํนวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับใน

ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

21 21

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- -

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

- -

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

- -

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- -

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- -

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ี

เป็นวงรอบประเมิน) 

13 13

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์

ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

- -

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ - -

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์

- -

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - -

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - -

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - -

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - -
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   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - -

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - -

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

290.5 290.5

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัย 

290.5 290.5

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5 5

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 14,747,701 14,747,701

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,747,701 14,747,701

197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 76,148,691 76,148,691

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76,148,691 76,148,691

201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 263.5 263.5

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 263.5 263.5

205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - -

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 26 26

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 26

213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 1 1

216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1

217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -
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219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับใน

ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

9 9

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9

221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่

ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

4 4

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4

225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนัก

นี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

58 58

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 58

229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI ห

รือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า

น้ําหนักอื่นๆ) 

170 170

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 170 170

233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงาน

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -
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240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 90 90

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - -

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 33 33

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 19 19

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 4

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

8 8

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่

มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง

วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 2

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบัน

อนุมัติ 

30 42

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ

พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

69 8
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264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ

พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

22 3

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ัง

การเรียนการสอนและการวิจัย 

21 15

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ -

 ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.84 3.84

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม ๕) 

3.95 3.95

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

4.35 4.35

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 183 183

270   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- -

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

- -

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการนอกประเทศ 

- -

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ 

- -

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้ง

ในประเทศ 

- -

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

ต่างประเทศ 

- -

272   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพระดับชาต ิ

- -

   - ด้านการวิจัย - -

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

   - ด้านอื่นๆ - -

273   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ

- -

   - ด้านการวิจัย - -

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsI
D 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

   - ด้านอื่นๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 337,463,189 337,463,189

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 13,638,209.80 13,638,209.80

286   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน - -

   - ปีงบประมาณ 247,262,829.04 247,262,829.04

   - ปีการศึกษา 247,262,829.04 247,262,829.04

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 26,923,400 26,923,400

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - -

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 3,621,329.78 3,621,329.78

290   ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ

(ปีงบประมาณ) 

488,520.50 488,520.50

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) - -

292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - -
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

สรุปประเด็นสมัภาษณ์บุคลากร จํานวน 5 คน (เวลา 13.00 – 14.00 น.)   

1. บุคลากรมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะโดยส่วนใหญ่เป็นผูใ้หข้้อมูล  

2. บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าภาควิชาในการ

ประชุมหัวหน้างาน ซึ่งในแต่ละภาควิชาจะมีการเรียกประชุมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการบริหารงานของหัวหน้า

ภาควิชา ส่วนใหญ่การประชุมของบุคลากรสายสนับสนุนจะไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ แต่จะมีการประชุมร่วมกัน

บางครั้ง เช่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมรวมทั้งภาค ทุกๆ 3 เดือน โดยจัดเป็นโครงการสัมมาทฐิิใน

ลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน 

3. การประชาสัมพันธ์แผนกลยทุธ์ของคณะ มกีารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะบุคลากรส่วนใหญท่ราบว่ามี

แผนกลยทุธ์ แต่ไม่ได้เปิดอ่านรายละเอียด  

4. การบริการวิชาการแก่สังคม บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มสี่วนร่วมในการให้บรกิารทางวิชาการ เพราะส่วนใหญ่

จะเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีการนําองค์ความรู้ ประสบการณ์มาเผยแพร่แก่บุคลากรสาย

สนับสนุนบ้าง ในลักษณะของการพูดคุยและบอกเล่าเหตุการณ์ 

5. การวางระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ กําหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

ในแต่ละภาควิชา ซึ่งการบริหารงานของแต่ละภาควิชาจะมีการดําเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์

พ้ืนพิภพ มีโครงการอบรมเกี่ยวกับ “แผ่นดินไหว” และส่วนใหญ่จะรับงานมาจากหน่วยงานภายนอกที่ขอให้

ภาควิชาดําเนินการ และมีการนําความรู้ถ่ายทอดแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

6. การให้บริการวิชาการในบางเรื่อง ต้องมีหนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์มาที่ภาควิชาก่อนจึงดําเนินการ

ให้บริการได้  

7. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีหลายโครงการ เช่น งานสงกรานต์ มีกิจกรรม

ให้บุคลากรใสผ่้าไทย กิจกรรมสรงน้ําพระ ทําบุญปีใหม ่ลอยกระทง เป็นต้น 

8. คณะมีกลไกผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนนุขอตําแหน่งงานที่สูงขึ้น เช่น ผู้ชํานาญการ จะต้องมีการ

สอบเพื่อเลื่อนขั้นในตําแหน่งนั้นๆ 

9. การขึ้นเงินเดือนของคณะมีความโปร่งใส มกีารประเมินโดยการให้หัวหนา้งานประเมินลูกน้อง ตามเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ เช่น พิจารณาจากการปฏิบัติงาน จํานวนวันลา วันที่มาสาย เป็นต้น 

10. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีมีการประเมินแบบออนไลน์ผ่าน

เว็บไซต์ของคณะ  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และรับทราบผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย  ส่วนการประเมิน

ผู้บริหารในระดับรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา คณะใหป้ระเมินในแบบประเมินเป็น printout  

11. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนางาน เช่น คณะมีการจัด

กิจกรรมเรื่องการทําบัญชี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบัญชี โดยเชิญผูท้ี่มีความรู้จากทั้งภายในและภายนอกมา

บรรยายให้ผู้ปฏิบัติงานฟัง โดยมีการฝึกปฏิบัติ 
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12. มหาวิทยาลัยมคีณะกรรมการร้องทุกข์ แต่ในส่วนของคณะยังไม่มี 

สรุปประเด็นสมัภาษณ์นสิิต จํานวน  8 คน (เวลา 14.00 – 15.00 น.)  

1. นิสิต ปริญญาตรี ที่รับสัมภาษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีส่วนรว่ม

ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายของภาควิชา ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ นิสิตยังไม่เคยเข้าร่วม จึงไม่

ทราบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารยม์ีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและได้มีการนําองค์

ความรู้มาถ่ายทอดแก่นิสิต หรือให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ภาคจุลชีววิทยามีการนําองค์ความรู้

ถ่ายทอดแก่หน่วยงานภายนอกและมีการนาํนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล โครงการบริการวิชาการแก่

สังคมในโรงเรยีนมีการจัดฐานวิทยาศาสตร์ให้ความรู้แก่นกัเรียน  ค่ายสอนน้องในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการจาก

โรงเรียนที่เชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นกัเรียน เป็นต้น  

3. การจัดการเรียนการสอนที่นสิิตมีส่วนร่วม โดยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น วิชาสัมมนา เป็นวิชาที่

ดําเนินการโดยให้นิสิตศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง สรุปงาน และนําเสนอผลงาน หน้าช้ันเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนกัน

ระหว่างนิสิต ซึ่งในระดับปริญญาโท และเอก จะนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

4. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตจากต่างภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสาขา 

5. ความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่อาเซียนของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

มากขึ้น  

6. จุดเด่นของนิสิตไทยที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เห็นว่าโดดเด่น คือ การมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่

หลากหลาย เชน่ การปรับปรุงพันธ์พืช เป็นต้น 

 

สรุปประเด็นสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จํานวน 3 คน (เวลา 13.00 - 13.40 น.)  

 ด้านนิสิตหรือบัณฑิตใหม่ : 

1. วุฒิภาวะ หรือภาวะทางอารมณ์ยังไม่มั่นคง 

2. ความอดทน ความรับผิดชอบต่องานลดลง เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ ๆ ทําให้ผลงานที่ออกมาลดลง 

3. ทักษะในการปฏิบัติการลดลง และขาดประสบการณ์ 

4. ควรส่งเสริมใหอ้อกไปปฏิบัติการภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อหาประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. หลักสูตร ป.โท อยากให้มีการปฏิบัติการมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ปฏิบัติการกับตัวอย่างมากขึ้น 

6. หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีเนื้อหาแนน่แต่การฝึกปฏิบัติยังมีน้อย ทําให้ประสบการณ์ในการทํางาน

น้อย จึงปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มที่ เช่น ไมท่ราบวิธีการใช้เครื่องมือ เป็นต้น โดยให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควร

เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจะดีมาก และควรเพิ่มการดูงานหรือเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ทํา Lab 

7. ภาควิชาควรปรับตัวให้ไวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนํามาสอนนิสิต และตอ้งมีการลงทุนด้วย 

8. บัณฑิตใหม่ด้านทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการดีกว่ากลุ่มราชภัฎ 

9. นิสิตจบใหม่ยังไม่ค่อยพร้อมในขณะนี้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขัน และทํางานร่วมกับต่างชาติ 
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 ด้านการสื่อสาร : 
1. การประชาสัมพันธ์ – สื่อสารโดยตรงระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่ายังมีช่องว่างมาก 

2. คณะฯ ควรมีช่องทางสื่อสารโดยตรงกับศิษย์เก่า แนะนําใหใ้ช้ Facebook 

3. ศิษย์เก่าทราบเรื่องของคณะ/ภาควิชา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ และภาควิชา แต่ส่วนใหญ่จะติดตามข่าว

ผ่านทาง Facebook  มากกว่า 

4. การสื่อสารของคณะฯ หรือเว็บไซต์ของคณะฯ ใช้ได้ผลเฉพาะผู้ที่อยู่ในคณะฯ หรือผู้เกีย่วข้องเท่านั้น 

5. รุ่นพี่มีส่วนช่วยงานนิสิตรุ่นน้อง เช่น งานวิจัย ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ การจัดปัจฉิมนิเทศ ด้วยความยินดี 

6. สอนด้านคุณธรรม/จริยธรรม ความเคารพนับถือผู้อาวุโสแก่นิสิตให้มากขึน้ 

7. เนื่องจากไม่ได้เปิดเว็บไซด์ของคณะ ทําให้ศษิย์เก่าไม่ทราบวิสัยทัศน์ของคณะ 

8. สาเหตุที่นิสิตปริญญาตรีของคณะฯ จบแล้วไม่ได้งานทําภายใน 1 ปี คือ ความต้องการแรงงานในตลาด

ควบคุมไม่ได้ บัณฑิตเลือกงานเนื่องจากคิดว่าจบจาก ม.เกษตรศาสตร์ซึง่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงจึงควรได้

ทํางานในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด 

9. ข้อเสนอแนะทีต้่องการให้คณะวิทยาศาสตร์พัฒนานิสิต 

- ควรพัฒนาวิชาการให้มีความเป็นเลิศ เน้นทีป่ฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

- ควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นิสติมากขึ้น โดยปลูกฝงัต้ังแต่ช้ันปี 1  

- เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความรับผิดชอบของนิสิต 

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณะฯ ควรลงทุนเครื่องมือในการเรียนการสอน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 

10. คิดเห็นอย่างไรกับ AEC 

- น่ากลัวมาก สาํหรับเด็กจบใหม่ที่ต้องทํางานร่วมกับต่างชาติ 

- การทํางานของเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ อาจจะยงัไม่พร้อมรับกับ AEC โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

  

สรุปประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ จาํนวน 6 คน (เวลา 13.40 - 15.00 น.)  

 เรื่องการเรียนการสอน : 

1. สัดส่วน ปริญญาตรี : บัณฑติศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่ายคณะฯ 

2. การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ถ้ามีเพิ่มขึน้ จะช่วยให้คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้ารับจํานวนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเพิ่ม จะทําใหม้คี่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากต้องสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้ถ้า

เพิ่มทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาระงานสอนของอาจารย์เพิ่มขึ้น  

3. แนวทาง(ระบบ) การปฏิบัติการมีหลากหลายสาขามากขึ้น ทําให้นสิิตมกีารฝึกทักษะการปฏิบัติการอย่าง

หนึ่งอย่างใดน้อยลง 

4. ขาดงบประมาณและขาดอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วน 

5. ภาควิชาควรออกไปติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง



 

57

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 

หลักสูตร/รายวิชา 

6. ภาระงานที่กําหนดไม่สอดคลอ้งกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง 

7. ระยะเวลาที่กําหนดในการเรียนการสอนมีมาก ทําให้ไมม่ีเวลาอบรมเพิ่มเติมด้านคุณธรรม/จริยธรรม 

8. คณะได้ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ทําให้มกีารจัดการความรู้ดีขึ้น 

 

 ด้านนิสิต : 

1. คุณธรรมของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาลดลงจากอดีต 

2. นิสติมุ่งทํากิจกรรมเพื่อหวังคะแนนเป็นหลัก 

3. สังคมปัจจุบันเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกมากขึ้น ทําใหค้วามเคารพนับถืออาจารย์ รุ่นพี่และผู้อาวุโส

ลดลง 

4. ควรจัดหานักจิตวิทยาเข้ามาช่วยด้านคุณธรรม/จริยธรรม 

5. คณาจารย์ภายในคณะมองว่าคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมคีวามมุ่งมั่นค่อนข้างตํ่า ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่น้อย ถ้านิสิตได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ต่างจังหวัด เช่น การออกค่าย จะช่วยทําให้ผลด้านจริยธรรม 

และความเคารพนับถือต่อกันดีขึ้น 

6. นิสิตได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่มากขึ้น จะทําให้ทราบถงึความถนัดของตนเอง และความต้องการของ

ตลาด (ทักษะการปฏิบัติ) 

7. คณะ/ภาควิชา ควรหาทางเชื่อมโยงโดยตรงกับศิษย์เก่า เช่น มี Facebook กลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางที่ทําให้

ได้รับทราบข่าวสารเร็วที่สุด    

 

 ด้านบริหารจัดการ : 

1. คณะมีวิธีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารได้ดี ทําให้บุคลากรทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ผลการประชุม

คณะกรรมการคณะ และภาควิชา โดยรายงานในที่ประชุมคณะ และมีเอกสารแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ 

2. มีรายงานเกี่ยวกับผลการบริหารงานภายใน ควรจัดสัมมนาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และทิศทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับภายใน

ให้ทันตามความต้องการของตลาด 

3. ควรมีสวัสดิการสําหรับบุคลากรที่ต้องทํางานติดต่อกันจนล่วงเลยเวลาปกติถึงกลางคืน เช่น ห้องอาบน้ํา 

เพื่อความผ่อนคลายและสะดวกสบายตัว 

4. ด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการทํา PDCA เข้ามาประกอบ จัดประชุม แบ่งงานอย่างชัดเจน เก็บ

หลักฐานตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ภาควิชามีตัวแทนประกันคุณภาพ มีรองคณบดีรับผิดชอบแต่ละ

องค์ประกอบ 

5. การขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ลดลงจากปีที่แลว้ เนื่องจาก เป็นช่วงรอยต่อระหว่างอาจารย์

ใหม่กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ และทนุวิจัยจากภายนอกลดลง อีกทั้งหน่วยงานเจ้าของทุนประกาศรับสมัคร
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ขอทุนล่าช้า 

6. คณาจารย์ภายในคณะมีความเห็นว่าการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยสามารถดําเนินงานไปพร้อม

กันได้ โดยไม่มองว่างานวิจัยเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น 

7. ข้อเสนอแนะทีช่่วยให้บัณฑิตที่จบใหมม่ีงานทําภายใน 1 ปี 

- สําหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควรเปิดสาขาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- ควรจัด Job fair นิทรรศการนิสิตพบผู้ประกอบการ จะได้ตรงกับความต้องการของตลาดและหางานได้

เร็วขึ้น 

- อาจารย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพื่อเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  

8. อนาคตที่คาดหวังกับคณะฯ 

- นิสิตในคณะใชภ้าษาสากลได้ดี 

- ความเป็นผู้นําสังคมของคณะ  และของบัณฑิตที่จบออกไปสู่สากล 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชา

วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชารังสีประยุกต์

และไอโซโทป 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชาเคมีพฤกษศาสตร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มถิุนายน 2556 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ / 

ห้องสมุด วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2556 

 

 
 


