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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะวทิยาศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 19 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตร

ระดบัปรญิญาตร ี  7 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 8 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 4 
หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิ้น 1,880 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 1,631 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 144 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 105 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้ 448 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 404 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
11 คน และระดบัปรญิญาเอก 11 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 168 คน (ไม่นับรวมลูกจา้ง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั จ านวน 106 คน 
และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 62 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 
 คณะวทิยาศาสตร์ มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก (4.54) 
โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) 
องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา (5.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (5.00) องค์ประกอบ
ที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (3.90) 
องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.50) และองคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
(4.00)  

 
 
 

 
 
 



 

 
2 

ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวทิยาศาสตร์ รอบการประเมนิปี 2555 มี

รายนามต่อไปนี้ 
 
1.  รศ.ประดษิฐ ์  มสีุข ประธานกรรมการ 

(มหาวทิยาลยัทกัษณิ) 
2.  รศ.วริตัน์   สุวรรณาภชิาต ิ กรรมการ 

(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
3.  ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ กรรมการ 

4.  รศ.ดร.ยวุพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 

5.  อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์ กรรมการ 

7.  ดร.สรวชิญ์ เยาวสุวรรณไชย กรรมการ 

8.  รศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี กรรมการ 

9.  คุณรตันภรณ์  ลมิป์แสงรุจ ี กรรมการและเลขานุการ 
10.  ผศ.ดร.ปรชีา  เตมิสุขสวสัดิ ์ กรรมการผูช้่วย 
11.  คุณศรณัย ู มัน่พศุิทธิ ์ กรรมการผูช้่วย 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) จดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการในปี 

พ.ศ. 2533 เพื่อผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะในทางปฏบิตั ิรวมทัง้มคีวาม
รอบรูท้างดา้นวชิาพืน้ฐานวศิวกรรมศาสตร ์พรอ้มทีจ่ะท างานควบคู่กบัวศิวกรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก่อนหน้า
นี้ตัง้แต่เริม่สถาปนาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรแีห่งนี้ในปี พ.ศ. 2503 ไดเ้ป็นคณะวชิาสามญั จากนัน้
เป็นคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวทิยาศาสตร ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดสอนระดบัปรญิญาตร ีในสาขา
คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ หนึ่งปีถัดมาเปิดสอนในสาขาเคมี และจากนัน้จึง เปิดสอนสาขาจุลชีววิทยา และ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารตามมา จนกระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2539 คณะวทิยาศาสตรไ์ดข้ยาย
หลกัสตูรในระดบัปรญิญาโทในสาขาคณติศาสตรป์ระยกุต ์เคมอุีตสาหกรรม ฟิสกิส ์และจลุชวีวทิยา 
 

ปจัจุบนัคณะวทิยาศาสตร ์มจธ. ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คอื ภาควชิาคณิตศาสตร ์
ภาควชิาเคม ีภาควชิาฟิสกิส ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
และส านกังานคณบด ี คณะวทิยาศาสตรม์หีน้าทีห่ลกั คอื ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพเพื่อ
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ี 7 หลกัสูตร 
ปรญิญาโท 8 หลกัสตูร และปรญิญาเอก 4 หลกัสตูร ดงันี้ 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี มี 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1. สาขาคณติศาสตร ์
2. สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต์ 
3. สาขาสถติ ิ
4. สาขาเคม ี(เคม ีเคมอุีตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม) 

5. สาขาฟิสกิสป์ระยกุต ์(ฟิสกิส ์วสัดุและนา โนเทคโนโลย)ี 
6. สาขาจลุชวีวทิยา 
7. สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  มี 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1.  สาขาคณติศาสตรป์ระยกุต์ 
2.  สาขาการสอนคณติศาสตร ์
3.  สาขาเคมอุีตสาหกรรม 
4.  สาขาเคมศีกึษา   

5.  สาขาเคม ี
6.  สาขาฟิสกิส ์
7.  สาขาฟิสกิสศ์กึษา 
8.  สาขาจลุชวีวทิยาประยกุต์ 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก  มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1. สาขาคณติศาสตรป์ระยกุต์ 
2. สาขาเคม ี 

3.  สาขาฟิสกิส ์
4.  สาขาวทิยาศาสตรช์วีภาพ 

 

ปรชัญา (Philosophy) คณะวทิยาศาสตร ์ยดึมัน่และมคีวามเชื่อว่าการพฒันาก าลงัคนและองคค์วามรูใ้หม่
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีอ้งเป็นการศกึษาแบบองคร์วมทีม่กีารเชื่อมโยงมติขิองวทิยาศาสตรก์บั
การพฒันาสงัคมและชวีติ และเป้าหมายของการจดัการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์คอืเพื่อประโยชน์สุขของ
มวลมนุษย ์



 

 
4 

วิสยัทศัน์ (Vision) สรา้งก าลงัคนทางด้านวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพและรบัใชส้งัคม ผลติผลงานวจิยัและ
บรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเป็นเลศิและมผีลกระทบสูงเพื่อเป็นธงน าในการ
ขบัเคลื่อนประเทศและสงัคมภมูภิาคใหม้กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

พนัธกิจ (Mission) 
1. ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีด่ ีเก่ง มสีุข ปรบัตวัได ้และรบัใชส้งัคม 
2. ผลติผลงานวชิาการ งานวจิยั สิ่งประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มคีุณภาพ และเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมบนพืน้ฐานของภมูปิญัญาไทยสู่สากล 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยการอบรม ให้ค าปรึกษาและด าเนินกิจกรรมร่วมกับ

ประชาคมและเครอืข่าย เพื่อการมสี่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม และมบีทบาทในการ
พฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการท านุบ ารงุงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมไทยเพื่อพฒันาบณัฑติและบุคลากร
ใหม้วีฒันธรรมทีด่ใีนการท างานและในการด ารงชวีติในสงัคมไทยและนานาชาติ 
 

ค่านิยม  
(1) รบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
(2) เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง  
(3) เรยีนรูแ้ละพฒันา  
(4) รกัองคก์ร  
(5) ท างานเป็นทมีและรกัทมีงาน  
(6) รกัการท าด ี   

 

วฒันธรรมองคก์ร  
1. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมศีกัดิศ์ร ียดึมัน่ในคุณธรรม และยนืหยดับนความถูกตอ้ง (Integrity) 
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Responsibility) 
3. มกีารท างานเชงิรกุอยา่งมอือาชพี (Active Professionalism) 
4. เปิดใจรบัสิง่ใหม ่ๆ (Open-Mindedness) 

 

คณะวทิยาศาสตรม์อีาจารยป์ระจ าจ านวน 102 คน  และมบีุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 44 คน ใน
ปีการศกึษา 2555 มนีักศกึษารวมทัง้สิน้ 1,880 คน  แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ี1,631 คน  ระดบัปรญิญาโท 
144 คน  และระดบัปรญิญาเอก 105 คน 
 

ด้านอาคารสถานที่ ปจัจุบนัคณะวทิยาศาสตร์มอีาคารเรยีนและอาคารปฏบิตัิการรวมพื้นที่ทัง้สิ้น 
50,008 ตารางเมตร 
 

คณะวทิยาศาสตร ์มเีป้าหมายจะยกระดบั Ranking ให้สูงขึน้ตามแผนกลยุทธ์คณะวทิยาศาสตร ์
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) คอืดา้นการเรยีนการสอนอยู่ในอนัดบัที ่10 และดา้นวจิยัอนัดบัที ่7 
ของคณะวทิยาศาสตรใ์นประเทศ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะวทิยาศาสตร ์ในวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัวธิกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมนิให้สอดคล้องไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการ
ประเมนิตนเอง ดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ประดษิฐ ์มสีุข / อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.วริตัน์ สุวรรณาภชิาต ิ/ ดร.สรวชิญ ์เยาวสุวรรณไชย /  
ผศ.ดร.ปรชีา  เตมิสุขสวสัดิ ์

องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ / ผศ.ดร.ชจูติ ตรรีตันพนัธ ์/  
คุณรตันภรณ์ ลมิป์แสงรจุ ี

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ยวุพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์/ รศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี/  
คุณศรณัย ูมัน่พศุิทธิ ์

 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   
นบัจากวนัประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง
ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์
  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 (8ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 2.1 6 ข้อ 1,2 (2ข้อ) 2.00 

ตวับง่ช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
73.00 

ร้อยละ 71.57 5.00 
102.00 

ตวับง่ช้ี 2.3 ร้อยละ 20 
20.00 

ร้อยละ 19.61 3.27 
102.00 

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ)  4.00 
ตวับง่ช้ี 2.5       
ตวับง่ช้ี 2.6 6 ข้อ 1,3,4,5 (4ข้อ) 3.00 
ตวับง่ช้ี 2.7 6 ข้อ 1,2,3,4,5,7 (6 ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 3.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 3.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 4.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6ข้อ) 5.00 

ตวับง่ช้ี 4.3 180,000.00 
22360970.00 

228173.16 5.00 
98.00 

ตวับง่ช้ี 5.1 4 ข้อ 1,2,3,4 (4ข้อ) 4.00 
ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 1,2,3,4 (4ข้อ) 4.00 
ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 7.3       
ตวับง่ช้ี 7.4 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (9ข้อ) 5.00 
รวมคะแนน
การประเมิน     4.54 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ์

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 2 4.14 3.50 5.00 3.90 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.42 4.53 5.00 4.54 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   มาตรฐานท่ี 2             
       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.42 4.22 - 4.27 การด าเนินงานระดบัดี   
   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.42 4.53 5.00 4.54 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร ์

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

- 4.50 5.00 4.57 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.38 - 4.38 การด าเนินงานระดบัดี   
  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.14 5.00 - 4.57 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.42 4.53 5.00 4.54 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

ตาราง ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร ์

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ และความพร้อมในการจดัการศึกษา             
   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 4.14 3.00 - 3.45 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 4.14 4.33 - 4.30 การด าเนินงานระดบัดี   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา             
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 4.75 5.00 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 4.42 4.53 5.00 4.54 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
 จดุแขง็  
 มกีารจดัท าแผนกลยุทธค์ณะวทิยาศาสตร ์– มจธ. ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555 – 2559 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี พรอ้มกบัการทบทวนปรบัปรุงแผนกลยุทธแ์บบเหลื่อมปี (Rolling 
Plan) โดยมแีผน 15 ปี ก ากบั 

แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนกลยทุธ์ 
2555 2555 - 2559 
2556 2556 – 2560 
2557 2557 - 2561 
2558 2558 - 2562 

 
  จดุท่ีควรพฒันา 

ความเชื่อมโยงระหว่างวสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร ์และ Business Model และความเชื่อมโยงระหว่าง
โครงรา่งองคก์ารกบัแผนปฏบิตักิาร 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรแสดงความเชื่อมโยงจากวสิยัทศัน์ และยุทธศาสตร ์สู่ Business Model และแสดงโครงร่าง
องคก์าร ถ่ายทอดเป็นแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เพื่อผลสมัฤทธิต์ามเป้าประสงคข์องแผน 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  

1. มอีาจารยป์รญิญาเอกจ านวนมาก 
2. มกีารสนบัสนุนทรพัยากรในการพมันาบุคลากรสายวชิาการ / สายสนบัสนุนอย่างเตม็ที่ 
3. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืของอาจารย ์และอุตสาหกรรมภายนอกทีเ่ขม้แขง็ 
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แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรมกีารบรูณาการระหว่างสาขาเพื่อใหเ้กดิการพฒันาการเรยีนการสอน 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. มคีณะกรรมการตดิตามการประเมนิรายวชิาทัง้ มคอ 3  มคอ 5 แต่ยงัไมส่ามารถด าเนินการให้
ครบทุกรายวชิา 

2. ขาดแผนบรหิารและพฒันาบุคลาการสายวชิาการ / สายสนบัสนุนทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องคณะ 
3. อาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการยงัมน้ีอย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหามาตรการในการเรง่รดัใหอ้าจารยป์ระจ ารายวชิาด าเนินการส่ง มคอ 3 มคอ 5 ตาม

ก าหนด ตวัอยา่งเช่น ไมส่ามารถเปิดสอนไดห้ากไมส่่ง มคอ 3 
2. ควรจดัท าแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องคณะ โดยอยา่งน้อยแผน

ควรประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และตวัชีว้ดัของแผน / โครงการ 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
 จดุแขง็  

มโีครงการกจิกรรมทีเ่ป็นตน้แบบในการช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมทอ้งถิน่ทุรกนัดาร 
 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
คณะมกีจิกรรมตวัอย่างที่ด ีที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ (Role  Model) ได้ รวมทัง้ควรเผยแพร่ วธิี

ด าเนินกจิกรรม การประยกุตก์จิกรรมใหเ้หมาะสมกบัภาควชิาต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกภาควชิา 
 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ นอกจากความพึงพอใจแล้ว ควรมีการน า

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นในแง่ความคดิเหน็ดา้นคุณภาพของ Content ดา้นการปรกึษาวชิาการ แนะ
แนวชวีติและวชิาชพี มาประกอบเพื่อประโยชน์ในการพฒันาครัง้ต่อไป 

2. การจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ควรระบุวตัถุประสงคข์องแผนการจดัไวด้ว้ย เพื่อ
ก ากบัใหก้ารจดักจิกรรมไดผ้ลตามทีค่าดหวงั และสามารถประเมนิไดแ้ละผลการประเมนิควรมา
จากเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์เพิม่เตมิจากเกณฑด์ว้ยความพงึพอใจ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

ควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารทีส่ามารถรบัทราบขอ้มลูไดเ้ขา้ถงึนักศกึษารายบุคคล (Right info 
for Right person) โดยเฉพาะนกัศกึษาทีม่ ีPotential  Capability เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึข่าวสารทีเ่ป็นความรู ้
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ความสามารถนัน้ๆ รวมถงึเครอืข่าย (Network) อุตสาหกรรม การฝึกงานในต่างประเทศ (นักศกึษา และ
อาจารยท์ีป่รกึษา) 

 
แนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) 
ในขอ้เสนอโครงการการจดักจิกรรมต่างๆ มโีครงการที่ด ีท าใหท้ราบว่าโครงการมคีวามสอดคล้อง

กบัเป้าหมายของมหาวทิยาลยั คณะและการประกนัคุณภาพในเรือ่งใด 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 ข้อเสนอแนะ 

ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัควรท าให้เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ โดยก าหนดเป็นแผนงานวจิยัระยะ
ยาวอย่างเป็นรูปธรรม มคีลสัเตอรท์ี่มุ่งเป็น / มทีศิทางของงานวจิยัที่โดดเด่นอย่างชดัเจน เพื่อให้คณะ
สามารถพฒันางานวจิยัไปในทศิทางหรอืแนวทางทีต่อ้งการ 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
 การบรกิารวชิาการมกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และเหน็ผลสมัฤทธิเ์ป็นรปูธรรมโดยผูใ้ชบ้รกิารมี
ความพงึพอใจ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 การประเมินผลกระทบของบรกิารวิชาการควรท าอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในทุกโครงการที่
ใหบ้รกิาร เพื่อใหส้ามารถประเมนิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคข์องการบรกิารวชิาการได ้
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
 จดุแขง็  
 มโีครงการที่ช่วยเหลอืสงัคมในท้องถิน่ทุรกนัดาร และส่งเสรมิภูมปิญัญาท้องถิน่ ที่จะช่วยอนุรกัษ์ทัง้
ดา้นวฒันธรรม และส่งเสรมิคุณภาพชวีติเป็นอย่างด ีซึง่ส่งผลให้ไดน้ักศกึษาทีม่จีติอาสา และปลูกฝงัจรยิธรรม 
ความรกัช่วยเหลอืสงัคม และเป็นนกัศกึษาทีเ่ก่ง และดทีีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

วธิกีารประเมนิการบูรณาการความส าเรจ็ไม่สามารถน าไปสู่ขอ้เสนอแนะทีใ่ชใ้นการพฒันาการบูรณาการ 
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 ข้อเสนอแนะ 
ควรปรบัแบบสอบถามให้มกีารแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมากขึ้น และเขยีนแผนการ

ปรบัปรงุการบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบัผลประเมนิ 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  
 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์โดดเด่น ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุก
ระดบั บรหิารงานดา้นหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. การรายงานผลการด าเนินการพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรยีนรู้ 
2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งของคณะวทิยาศาสตร ์

 
 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเขยีนรายงานผลการด าเนินงาน การจดัการความรู ้ตามขัน้ตอนทัง้ 5 ขอ้ใหค้รบทุกประเดน็
ของการจดัการความรู ้

2. ดา้นการเงนิ / งบประมาณจากภาครฐั ตวัอย่างเช่น การตระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็น
ของ Basic Science ในภาครฐัทีม่ผีลต่อการปรบัลดงบประมาณสนบัสนุนต่าง ๆ 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุแขง็  
 มแีผนกลยุทธก์ารเงนิ พ.ศ. 2555 – 2558 โดยก าหนดประเมนิยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ด าเนินการ และตวัชี้วดัผลลพัธ์และค่าเป้าหมายทางการเงนิ และมรีายงานผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยทุธท์างการเงนิ งบประมาณ ประจ าปี 2555 
 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 ควรปรบัแผนกลยทุธท์างการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องคณะ คอื พ.ศ. 2555 - 2559 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. การใชเ้งนิยงัไมเ่ป็นไปตามแผนจงึตอ้งมกีารปรบัแผนหลายครัง้ 
2. บุคลากรทางดา้นการเงนิยงัขาดความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิลกึ 
3. คณะยงัขาดการวเิคราะหต์น้ทุนกจิกรรมและการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าทางการเงนิ 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. วางแผนการใชเ้งนิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยการบูรณาการทางการเงนิ 
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนบุคลากรทางการเงนิใหม้ทีกัษะการวเิคราะหท์างการเงนิอย่างมอือาชพี 
3. ควรมกีารวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างศกัยภาพที่เพิม่ขึน้และงบประมาณและทรพัยากรทีใ่ช้

ไปอยา่งมอือาชพี 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุแขง็  
 มแีนวทางการแลกเปลีย่น เผยแพรว่ธิกีาร แนวทางปฏบิตัทิีด่ที ัง้เครอืข่ายภายในและภายนอก 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 ควรมกีารน าผลการประเมนิคุณภาพมาพจิารณารว่มกบัตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์เพื่อใหม้กีาร
ปรบัปรงุการท างานและบรรลุเป้าหมายทัง้ 2 ดา้น 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะวทิยาศาสตร ์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.54 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.53 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.42 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.14 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.50  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวั
บ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะวทิยาศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.42 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.83 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.42 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.22 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะวทิยาศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.42 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.57 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.38 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 
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 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.57 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.14 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู ้ประเมนิได ้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของคณะ วิทยาศาสตร์ ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.53 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข ้า มคี่าเฉลี่ย 4.42 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 
และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.14 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  -  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.45 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.14 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.75 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ปรบัขอ้ความปกรายงานการประเมนิตนเองตามรายละเอยีดในคู่มอืประเมนิคุณภาพหน้า (79) 
2. ปรบัค าน าลงนามโดยคณบด ี
3. ปรบับทสรปุผูบ้รหิารโดยเพิม่ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบ 9 ประกอบ 
4. เพิม่ Common Data Set คณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะ และคณะกรรมการประจ า

คณะในภาคผนวก 
5. เพิม่การวเิคราะหจ์ุดแขง็ แนวทางเสรมิจุดที่ควรพฒันา และขอ้เสนอแนะในตอนทา้ยของแต่ละ

องคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบ (ขาดองคป์ระกอบที ่1 และองคป์ระกอบที ่7) 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบั QA มหาวิทยาลยั 
1. บทที ่ 3 ควรเพิม่ตวับ่งชีแ้ละเกณฑป์ระเมนิของ สมศ. 1-15 ไวด้ว้ย (การประเมนิภายในต้อง

คลุมภายนอก ต้องสะทอ้นทัง้ Input Process และ Output และ Outcome ตามมตกิารประชุม 
กกอ. ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2555 ซึง่ สกอ. ไดบ้นัทกึแจง้เวยีนแลว้ 

2. ควรปรบัคู่มอืประเมนิคุณภาพมหาวทิยาลยั บทที่ 7 การวเิคราะห์ตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา และมุมมองดา้นการบรหิารจดัการให้ครอบคลุม
ตวับ่งชี ้สกอ. 23 ตวับ่งชี ้และ สมศ. 1-14 รวม 14 ตวับ่งชีด้ว้ย (รวม สมศ. 13 ดว้ย) ตามที ่
สกอ. ไดป้ระกาศโดยเริม่ใชก้บั SAR ปีการศกึษา 2554 เป็นตน้ไป 

3. ควรก าหนดรายละเอียดการเขยีนบทสรุปผู้บรหิาร ซึ่งควรมขีอ้มูลสรุปผลการประเมนิตาม 9 
องคป์ระกอบ (รวม 37 ตวับ่งชีด้ว้ย) และรายละเอยีดของค าน า ซึง่ตอ้งลงนามโดยคณบดดีว้ย 

4. ควรก าหนดขอ้มลูทีจ่ าเป็นในภาคผนวกนอกจาก Common Data Set แลว้ ควรมอีะไรอกีบา้ง 
เช่น ค าสัง่ที่เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาของคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะวทิยาศาสตร ์มดีงันี้  
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