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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะวิทยาศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 19 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตร ี7 หลกัสูตร หลกัสูตรระดับปริญญาโท  8 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4
หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 1,880 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,631 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 144 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 105 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปี
การศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 460 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 401 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 
39 คน และระดบัปรญิญาเอก 20 คน นอกจากน้ีคณะมีบุคลากรรวมทั ้งสิ้น 152 คน (ไม่นับรวมลูกจ ้าง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจ ัย จ านวน 98คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 54 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี  2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 คณะวิทยาศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดี (4.45)  โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า  คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับดีมาก จ านวน 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปร ัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00)  
องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (5.00) องคป์ระกอบที่ 
6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00)  องค์ประกอบที่ 7 การบ ร ิห ารและการจ ัดการ  (5.00)  และ
องคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00)  ส าหร ับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัดี จ านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (3.63)  องค์ประกอบที่ 5 การ
บรกิารวิชาการแก่สงัคม (4.50) และ องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00 )  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ รอบการประเมินปี 2554 มี

รายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ.กัลณกา สาธติธาดา ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 
2.  รศ.ดร.ยุวพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 
3.  ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี กรรมการ 
5.  รศ.คมสนั  จริะภทัรศิลป กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ชูจติ ตรรีตันพนัธ ์ กรรมการ 
7.  อาจารย์นิมติ เหม่งเวหา กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ กรรมการ 
9.  คุณสุดเขต แจง้กระจ่าง กรรมการ 
10.  คุณศศิกร สงขาว เลขานุการ 
11.  คุณวันด ี ชลธารเฉลมิ ผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) จดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการใน

ปี พ.ศ. 2533 เพื่อผลติบัณฑติทางดา้นวิทยาศาสตรท์ี่มคีวามรู ้ความสามารถ มทีักษะในทางปฏิบัต ิ  รวมทั ้ง
มคีวามรอบรูท้างดา้นวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมศาสตร ์พรอ้มที่จะท างานควบคู่กับวิศวกรอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
โดยก่อนหน้าน้ีตัง้แต่เร ิม่สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรแีห่งน้ีในปี พ.ศ. 2503 ได้เป็นคณะ
วิชาสามญั จากนัน้เป็นคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ไดเ้ปิดสอนระดับ
ปรญิญาตร ีในสาขาคณติศาสตร ์และฟิสกิส ์หน่ึงปีถดัมาเปิดสอนในสาขาเคม ีและจากนั้นจ ึง  เปิดสอนสาขา
จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารตามมา จนกระทัง่ในช่วงปี  พ.ศ. 2533 - 2539 คณะ
วิทยาศาสตรไ์ดข้ยายหลกัสูตรในระดบัปรญิญาโทในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส ์
และจุลชีววิทยา  

ปจัจุบันคณะวิทยาศาสตร ์มจธ. ไดแ้บ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน ค ือ ภาควิชาคณิตศาสตร ์
ภาควิชาเคม ีภาควิชาฟิสกิส ์ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนย์เคร ื่องมอืวิทยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
และส านักงานคณบด ีมหีน้าที่หลกั ค ือ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ม ีคุณธรรมและคุณภาพเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 
ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร ์ มจธ. 

ปรชัญา 
(Philosophy) 

ผลติบัณฑติวิทยาศาสตรท์ี่มคีุณธรรม รูว้ิชาการ สรา้งงานวิจยั รูป้ระยุกตใ์ช้กับ
งานวิศวกรรม 

วิสยัทศัน์ 
(Vision) 

 

มุ่งมัน่   เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
มุ่งสู่  ความเป็นเลสิทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อพฒันาประชาคมไทย  
มุ่งสร้าง บัณฑติวิทยาศาสตรท์ี่มคีุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี 
           และอุตสาหกรรม 
มุ่งเป็น  องคก์รสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกัน 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

1. สรา้งและพฒันาระบบการบรหิารงานที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพ 
2. พฒันางานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาประชาคมไทย  
3. พฒันาบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้ พฒันาคุณภาพบัณฑติให้มี 
    ความเป็นเลศิทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. สรา้งกลไกประกันคุณภาพการศึกษาและการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ  
5. สรา้งระบบเครอืข่ายการเรยีนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทุกระดบั 
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บริบทด้านกลยุทธ ์
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ (ไดแ้ก่ ดา้นภารกิจ ดา้นปฏิบัตกิาร หรอืดา้นทรพัยากรบุคคล)  

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์

ส่ิงท่ีท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 
 

การสรา้งนวัตกรรมการเรยีนการสอน 
การสรา้งผลงานนวัตกรรมดา้นวิชาการและวิจยั 
การผลติบัณฑติที่มคีวามเป็นคนอย่างสมบูรณ ์
การสรา้งความเข้มแข็งคณะวิทยาศาสตร  ์
ธรรมาภบิาลในการบรหิารคณะวิทยาศาสตร  ์
 

ด้านปฏิบติัการ  
 

การประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอน 
การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตดัสนิใจ 
การบรหิารการใช้งบประมาณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี
ประสทิธผิล 
การถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร 
การลดขัน้ตอนการด าเนินการ 
การสรา้งสงัคมการท างานที่มคีวามเป็นธรรมและให้โอกาสที่เท่า
เทียมกัน 

ด้านทรพัยากรบุคคล 
การปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ 
การพฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถหลากหลาย 
การพฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถใช้ IT ได ้การ
ลดความผดิพลาดในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม 
การอุทิศตนต่อองคก์ร  การ
สรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

การพฒันาบุคลากรสนับสนุนในคณะให้มศีักยภาพในการวิจยั 
การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมการท างานให้มกีารท างานอย่างมอื
อาชีพ 
การสรา้งบุคลากรให้เกิดความภกัดตี่อองคก์ร 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ป ระ เมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประ ชุมร่ว มกันเพื่ อก า หนดแผนการป ระ เมิน           
คณะวิทยาศาสตร ์เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธ ีการเก็บ
ข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์ารประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเด ียวกัน ทั ้ง น้ีคณะกรรมการ
ไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 

 
องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.กัลณกา     สาธติธาดาและอาจารย์นิมติ  เหม่งเวหา 
องคป์ระกอบที่ 2 ผูร้บัผดิชอบ ดร.สรวิชญ์       

และคุณสุดเขต   
เยาวสุวรรณไชย 
แจง้กระจ่าง 

รศ.คมสนั  จริะภทัรศิลป  

องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 
 

ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ชูจติ     
และคุณวันด ี

ตรรีตันพนัธ ์
ชลธารเฉลมิ 

คุณศศิกร  สงขาว 
 

องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ยุวพนิ 
และผศ.ดร.กฤตกิา   

ด่านดุสติาพนัธ ์  
ตนัประเสรฐิ 

ผศ.ดร.ธนัญญา  วสุศร ี 

  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย และด าเนินการประเมนิคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555   
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   
ท าการ นับจากวันประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง
ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

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

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
67.00 

68.37 5.00 
98.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 20 
20.00 

20.41 3.40 
98.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 5 ข้อ 2ข้อ (3,5) 2.00 
ตวับ่งช้ี 2.5       
ตวับ่งช้ี 2.6 6 ข้อ 4ข้อ(1,3,4,5) 3.00 
ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 4ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.1 5 ข้อ 7ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 5 ข้อ 6ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 5 ข้อ 7ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 6 ข้อ 5+1 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 180,000 บาท 
18,264,648.40 

196,394.07 5.00 
93.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 4 ข้อ 4ข้อ(1,2,3,4) 4.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 5 ข้อ 5ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 5ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 7ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.3       
ตวับ่งช้ี 7.4 5 ข้อ 6ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 
ตวับ่งช้ี 8.1 6 ข้อ 7ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 9.1 9 ข้อ 8ข้อ (1,2,3,4,6,7,8,9) 4.00 
รวมคะแนนการ

ประเมิน 
    4.45 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.20 3.00 5.00 3.63 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 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.47 4.41 5.00 4.45 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.47 4.33 - 4.37 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.47 4.41 5.00 4.45 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.50 5.00 4.57 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 4.13 - 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.20 5.00 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.47 4.41 5.00 4.45 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจัดการศึกษา 

          

  
   (1) ด้านกายภาพ - - - -     
   (2) ด้านวิชาการ 4.20 2.33 - 3.08 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.20 4.00 - 4.04 การด าเนินงานระดบัดี 
  

 
 

 
 
 

 



 

 
12 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

I P O รวม  

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารุง 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.88 5.00 4.90 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.47 4.41 5.00 4.45 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1           

ตวับ่งชี้ที่ 2           

ตวับ่งชี้ที่ 3 รอ้ยละ 25 18/39*100 46.15 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 4 รอ้ยละ 50 37.78/20*100 188.75 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 5.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชี้ที่ 5 รอ้ยละ 20 106.63 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 6 รอ้ยละ 20 10/98*100 10.2 
ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
2.55 

ตวับ่งชี้ที่ 7 รอ้ยละ 10 0.5/98*100 0.51 
ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
0.26 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.60 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชี้ที่ 8 รอ้ยละ 20 12/20*100 60 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 9 4 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชี้ที่ 10 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชี้ที่ 11 4 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพันธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.20 

 
 
 



 

 
14 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / 

ตวัหาร 
ผลลพัธ ์

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 

ตวับ่งชี้ที่ 12         

ตวับ่งชี้ที่ 13         

ตวับ่งชี้ที่ 14 4.5 479/98 40.89 บรรลุเป้าหมาย 4.08 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 4.08 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตวับ่งชี้ที่ 15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.19 
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 
 จุดแขง็  
 การจดัท าแผนกลยุทธม์กีารปรบัและพฒันาต่อเน่ืองและมกีารปรบัปรุงเป็นช่วงเวลาย่อย  (ปี  2553-
2554) ที่สอดคลอ้งกับแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว (ปี 2549-2563) จะส่งผลดใีนการพฒันาหน่วยงาน
และอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณป์จัจุบัน อกีทัง้ยังมกีารน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่
ผ่านมาใช้ประกอบการปรบัปรุงแผน เพื่อให้แผนที่น าไปพฒันาตรงประเดน็ยิ่งขึ้น 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 การจดัท าแผนที่แลว้ควรมกีารให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมส่ีวนร่วมและเข้าถึงแผนให้มากที่ สุด
เพื่อให้แผนที่ก าหนดไว้บรรลุตามที่ไดต้ ัง้เป้าหมาย และควรมกีารตดิตามแผนหรือกิจกรรมที่ได ้ด าเนินการ
ตามแผนเพื่อให้ไดม้กีารพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
   
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จุดแขง็  

1. มโีครงการเรยีนรูร้่วมกับอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิให้นักศึกษาได้เรยีนรูแ้ละน าองคค์วามรูท้ี่ไดเ้ข้า 
ไปฝึกทักษะการปฏิบัตงิานจรงิในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. มอุีปกรณใ์นห้องปฏิบัตกิารที่ทันสมยั 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรก าหนดแนวทางหรอืกลไกเสรมิศักยภาพให้แก่นักศึกษาที่ไม่ไดร้บัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ
เรยีนรูร้่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มดงักล่าวเกิดความมุ่งมัน่และแรงกระตุน้ในการพฒันาตนเอง  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จงึท าให้ไม่สามารถ 

น าแผนดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ไม่มรีะบบตดิตามการน าความรูม้าใช้ในการสอนหรอืปฏิบัตงิาน 
3. ขาดการประเมนิโครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมที่สะท้อนพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมและ  

จรยิธรรมที่คณะฯ ก าหนด 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษท์ี่สอดคลอ้งกับพนัธกิจและ 

เป้าหมายของคณะฯ 
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2. ควรส่งเสรมิให้อาจารย์และเจา้หน้าที่มส่ีวนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
3. ควรก าหนดแบบฟอรม์และผูร้บัผดิชอบในการตดิตามการน าความรูม้าใช้ในการสอนหรอื 

ปฏิบัตงิาน 
4. ควรก าหนดตวับ่งชี้และวิธกีารประเมนิผลที่สะท้อนความส าเรจ็ของการด าเนินการดา้น 

พฤตกิรรมคุณธรรมและจรยิธรรมตามที่คณะฯ ก าหนดโดยอาจประเมนิภายหลงัจากจดักิจกรรมผ่านไปแล้ว
สกัระยะหน่ึง 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
 จุดแขง็  
 มกีารจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิเป็นประโยชน์กับการพฒันาวิชาชีพ มอีาจารย์ที่ให้เวลาเอาใจใส่ สามารถ
ปรกึษา แนะน าไดทุ้กเร ื่อง อกีทัง้มกีารช่วยเหลอืร่วมมอืทางดา้นการเรยีนและกิจกรรมจากรุ่นพีรุ่่นน้อง  
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรมกีลไกที่ส่งเสรมิให้การเสรมิสรา้งสานสัมพันธ ์ เช่น การประชุมเชียร ์ ให้เป็ นที่เข้าใจกันทั ้ง
คณาจารย์และนักศึกษา โดยมกีารวางขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ที่เผยแพร่ถ ึงศิษย์เก่าจะเป็นการน าศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมซึ่งจะเป็น

ผลประโยชน์แก่นักศึกษาปจัจุบันมากกว่า ที่จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาวิชาชีพของศิษย์เก่า
เอง น่าจะมกีารเก็บข้อมูลประวัตกิารท างานของ Alumni เพื่อสรา้ง network ในการร่วมมือทั ้งวิชาการและ
อุตสาหกรรมใน online achieve data base ซึง่จะช่วยส่งเสรมิ cluster งานวิจยัอกีดว้ย 

 ข้อเสนอแนะ 
 การส่งข้อมูลข่าวสารน่าจะมีระบบที่เ ป็น two ways + active communication มากขึ้น เพื่อให้ทั ้ง
นักศึกษาปจัจุบันและศิษย์เก่าไดส้ื่อสารกันในประเด ็นที่เ ป็นประโยชน์เช่น ตัง้ online forum หัวข้อต่างๆ 
เพื่อให้แลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมถงึข้อเสนอแนะที่จะถูกส่งต่อไปให้อาจารย์หรอืผูบ้รหิารได้ร ับรู ้และน ามา
พฒันาต่อไป facebook ที่คณะไดจ้ดัตัง้เป็นสื่อที่เข้าถงึไดด้ ีแต่คน้หาข้อมูลต่างๆ เป็นหัวข้อย้อนหลังได ้ยาก 
และยากต่อการจดัเก็บเป็นฐานข้อมูลเมื่อมผีูส้นใจสบืคน้ต่อ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 

 จุดแขง็  
 มโีครงการพฒันาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร ์โดยใช้เงนิสะสมของคณะ / ภาควิชา ซึ่งท าให้มีความ
คล่องตวัในการพฒันาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายไดเ้ตม็ที่ เช่น การพฒันากลุ่มอาจารย์ที่ไม่ได ้ร ับทุนจากแหล่ง
ทุนใดในการวิจยั หรอื พฒันาอาจารย์ใหม่ในการเสร ิมประสบการณ์ต่างประเทศ ร่วมวิจ ัยกับอาจารย์
ต่างประเทศ เพื่อเสรมิประสบการณ ์
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 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการในการสนับสนุนงานวิจ ัยของคณะ ฯ หร ือในโครงการ
พฒันาบุคลากรว่าไดต้ามเป้าหมายที่เขียนเสนอในแต่ละโครงการหรือไม่ เช่น มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
หรอื มผีลงานตพีมิพเ์พิม่ขึ้น หร ืออาจารย์ได ้ร ับผลวิจ ัยตามที่เสนอมาในโครงการ  นอกเหนื อจากการ
ประเมนิผลภาพรวมความพงึพอใจของบุคลากร 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประเมนิตดิตามความพงึพอใจ มผีูต้อบแบบสอบถาม 38 คนจาก 427 คน คดิเป็น 9% ซึง่น้อย 

เกินไป 
2. มกีารจดัระบบการรบัรองการน าการวิจยัไปใช้ประโยชน์ (เช่น โครงการเรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรม) จะ 

ท าให้เห็นผลหรอืประโยชน์ที่คณะ ฯ ด าเนินการ หรอืไดร้บัจากโครงการ ฯ จากภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น 
3. กระตุน้อาจารย์ ให้ท าวิจยั อย่างทัว่ถงึ เพื่อให้มสีดัส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพิม่ขึ้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  
1. มงีานบรกิารวิชาการที่หลากหลายและด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

2. มหีน่วยงานที่ไดร้บัประโยชน์จากงานบรกิารวิชาการที่หลากหลาย  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จดัท าระบบตดิตามผลการน าเอางานบรกิารวิชาการไปใช้บูรณาการกับการเรยีนการสอนและวิจยั  
2. สดัส่วนจ านวนบทความวิชาการ (ซึง่เป็นการเผยแพร่ความรูท้ัว่ไป) มน้ีอยเมื่อเทียบกับจ านวน 

อาจารย์ที่มอียู่  

 ข้อเสนอแนะ 
 พฒันาให้นักศึกษามคีวามสามารถดา้นการสื่อสารและการท างานร่วมกับผูอ้ ื่น  
 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม (ถ้ามี)  
Earth Science System เป็นโครงการที่ด ี มีการวางแผน และด าเนินการ ประเมินผล อย่าง

ครอบคลุม ครบถว้น ตามวงจรคุณภาพ และกิจกรรมมคีวามต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  
 จุดแขง็  

1. มกีารจดักิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ท าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
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2. มกีารบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอนที่หลากหลาย  

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรเพิม่กิจกรรมของการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนให้มาก  

ขึ้นในทุกภาควิชา 
2. ส่วนใหญ่คณะฯ เน้นการไปช่วยภาคอุตสาหกรรม ดงันัน้ควรจะมกีารไปช่วยชุมชนชาวบ้านบ้าง  

ในเร ื่องศิลปวัฒนธรรม ซึง่น่าจะน าความรูข้องการเป็นนักวิทยาศาสตรโ์ดยผนวกความรู ้ด ้านเ ทคโนโลยีและ
ภูมปิญัญาท้องถิน่เพื่อประยุกตใ์ช้ในการด ารงชีวิต 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรจดัท าการจดัการความรูใ้ห้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน
ให้เข้าใจเร ื่องการจดัการความรู ้เพื่อจะไดด้ าเนินให้ถูกตอ้งและเพื่อประโยชน์กับหน่วยงานทั ้งด ้านวิชาการ
และสายปฏิบัตกิารให้มากที่สุด 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การรวบรวมเร ื่องราวที่มกีารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบ  
2. ประเดน็ที่ระบุเป็นความเสีย่งหลายๆ ประเดน็ เป็นปญัหาในการด าเนินงานไม่ใช่ความเสีย่งซึง่ 

อาจท าให้คณะฯ ประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งคลาดเคลื่อนได  ้

ข้อเสนอแนะ  
 น าเร ื่องที่ไดม้กีารจดัการความรูม้าแลว้มาจดัเรยีบเรยีงเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึวิธหีรอืแนวปฏิบัต ิมา
เพื่อให้บุคลากรไดน้ าไปใช้และตดิตามว่าสามารถจดัเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดหีรอืไม่ 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 จดุแขง็  
 มแีผนกลยุทธก์ารเงนิ ถา้ยังไม่ใช่แผนระยะยาวที่สมบูรณแ์ต่นับเป็นจุดเร ิม่ตน้ที่ด ี 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 จุดแขง็  

คณะฯ ให้ความส าคญัในการให้ความรูด้า้นการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรของคณะฯ ซึ่ง
จะท าให้บุคลากรมคีวามรูใ้นการด าเนินงานให้มคีุณภาพ และตรงตามเกณฑม์าตรฐาน 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
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ควรให้ความรูด้า้นการประกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการพฒันาความรูด้า้นการประกันคุณภาพฯที่
ยัง่ยืน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรท าแผนพฒันาคุณภาพที่ระบุสิง่ที่ควรพฒันาและแนวทางการพฒันาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผ ลการ

ด าเนินงานที่พฒันาขึ้นในทุกจุดที่ควรพฒันา 

 ข้อเสนอแนะ 
น าผลการประเมนิมาก าหนดจุดที่ควรพัฒนา ท าแผนและด าเนินการต ามแผน จะท าให้เกิดการ

พฒันาผลการด าเนินงานในปีถดัไป ไดค้รอบคลุมในทุกดา้นที่ควรพฒันา 
 
5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะวิทยาศาสตร ์ตามองคป์ระกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.45 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่  4.47 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.63 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ สูงสุด 5.00 ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 4.20 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก ม ี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนก 
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 
5.00 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี ม ี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก ม ี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก ม ี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก ม ี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี ม ี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะวิทยาศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 ตวับ่งชี้ดา้นปจัจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 
4.47 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.41 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตี ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.37 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.47 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.33  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะวิทยาศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 4.47 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน 
พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.57 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.60 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอืตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.20 
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5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผู ้ปร ะเ มินได้ต รวจสอบผลการด า เนินงานและหลัก ฐานอ้า งอิง ของคณะ วิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
ป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย  4.47 และตัวบ่งชี้ด ้านกระบ วนการ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.04 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.20 
รองลงมา ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.08 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั 
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.20 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 
2.33  

2. ด้านการ เง ิน มีผลการประเ มินอยู่ ในร ะดับดีมาก  มีค่า เฉลี่ย 5.00 โ ดยมีต ัว บ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.80 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.90 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและดา้นผลผลิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.88 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้าและตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 

3. ดา้นการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม มีผลการประเมินอยู่ในร ะดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  

 ดา้นแผนงานและการบรหิาร 

1. การจดัท าแผนกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกับแผนพฒันามหาวิทยาลยัซึง่ได ้มกีารปรบัแผนในช่วงระยะปี  

2553-2554 และเป็นแผนที่ไดจ้ากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผน  นับเป็นผลดีต่อการ

ปฏิบัตงิานของคณะวิทยาศาสตร ์เพราะสามารถปรบัปลีย่นแผนตามสถานการณ ์ ทันต่อโลกปจัจุบัน 

2. การจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องคณะวิทยาศาสตร ์ เพื่อให้ 

สามารถบรรลุเป้าประสงคข์องแผน  ซึง่ส่งผลถงึการบรหิารการเงนิของคณะฯต่อไป 

3. ผูบ้รหิารของคณะฯให้ความใส่ใจต่องานประกันคุณภาพ และไดน้ าข้อเสนอแนะจากผลการ  

ประเมนิคุณภาพในปีที่ผ่านมาจดัท าแผนพฒันาต่อ นับว่าเป็นผลดตี่อการพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ือง  

4. ผูบ้รหิารคณะฯมวีิสยัทัศน์มุ่งสู่องคก์รการเรยีนรู ้ปฏิบัตภิารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัและมกีาร  

สนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯให้มส่ีวนร่วมในการบรหิารคณะฯ 

ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันานักศึกษา 

1. การจดัโครงการเรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรมมส่ีวนส่งเสรมินักศึกษาให้ไดม้กีารเรยีนรู ้ และปฏิบัตจิรงิ  

ตลอดจนท าให้นักศึกษาไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองและใฝ่หาความรูก้ลบัมาสู่การปฏิบัตงิานได ้ส่งผลถึงการได้งาน

ท าของบัณฑติที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

2. การจดักิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อพฒันาวิชาชีพ และความเอาใจใส่ ให้ค าปรกึษาของอาจารย์มี 

ส่วนท าให้นักศึกษาไดเ้ป็นบัณฑติที่สมบูรณแ์บบมากยิ่งขึ้น 

ดา้นการวิจยั การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. มผีลงานวิจยัที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ของกลุ่มวิจยัหลกัๆของแต่ละภาควิชาในระดบัดี 

มาก ซึง่เป็นผลมาจากการจดัระบบและกลไกของการบรหิารงานวิจยัของคณะฯ และการได้ร ับการสนับสนุน

ทุนวิจยัทัง้จากภายในและภายนอก  

2. มกีารบูรณาการงานบรกิารวิชาการเข้ากับการเรยีนการสอนหลายรายวิชาตลอดจนถ ’ึ 

งานวิจยั 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. แมว่้าจะมโีครงการเรยีนรูร้่วมกับอุตสาหกรรมซึง่เป็นสิง่ดใีนการเรยีนรูข้องนักศึกษาแต่จดั  

ให้ส าหรบันักศึกษาส่วนหน่ึงที่มผีลการเรยีนดแีละไดร้บัการคดัเลอืกเข้าร่วมเท่านัน้ ดงันัน้จงึควรหาแนวทาง

ส่งเสรมินักศึกษาที่ไม่มโีอกาสเข้าร่วมให้ไดร้บัการพฒันาศักยภาพเช่นกัน 
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2. แผนกลยุทธท์างการเงนิ ควรมกีารวิเคราะห์ปจัจยัให้ครบทุกดา้น และมกีารวางแผนระยะ 

ยาวเพื่อประโยชน์ในการปรบัแผนกลยุทธข์องคณะในช่วงสัน้ไดต้่อไป 

3. ควรจดัระบบในการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณใ์นการท างานของบุคลากรอาวุโส สู่ 

บุคลากรรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทุกคนไดซ้มึซบัวิถกีารท างานและเข้าใจถงึวัฒนธรรมองค์กรของคณะ

จะไดเ้ป็นการสบืสานวิถกีารท างานอย่างต่อเน่ืองและมกีารพฒันาอย่างยัง่ยืนต่อไป  

4. ควรด าเนินการประเมนิผลความส าแรจ็ของการบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการกับสงัคม 

ในโครงการต่างๆที่ไดม้กีารบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน ตลอดจนกับงานวิจยั อาทิเช่น วัดการเร ียนรู ้

ของผูเ้รยีน กระบวนการวิจยัที่ไดจ้ากงานบรกิารวิชาการ งานวิจยัที่เกิดใหม่สบืเน่ืองจากงานบรกิารวิชาการ 

และในทางกลบักัน โครงการบรกิารวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อไดผ้ลหรอืแนวทางจากงานวิจยัเป็นตน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเพิม่ศักยภาพให้กับ  
บุคลากรในคณะ ตลอดถงึการเพิม่จ านวนบุคลากรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 

2. ผลงานวิชาการทัง้ดา้นบทความวิชาการ ตลอดจน ต ารา และหนังสอื ยังมอียู่น้อยมาก ตลอดจน 

การน างานวิจยัมาสงัเคราะห์ให้เป็นบทความวิชาการที่เผยแพร่ให้กับภายนอก  

3. การจดัระบบการจดัการความรูท้ัง้ทางดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ความรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอน  

และวิจยั และดา้นประสบการณก์ารท างานเพื่อให้ไดแ้นวปฏิบัตทิี่ด  ี

4. การจดัท าฐานข้อมูลของศิษย์เก่า ประวัตกิารท างานเพื่อสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง  

คณะฯกับศิษย์เก่า และนักศึกษาปจัจุบันกับรุ่นพี ่

5. การจดัระบบการตดิตามและประเมนิโครงการต่างๆหลงัจากโครงการเสรจ็สิน้ เพื่อน าผลไป  

พฒันาการจดัท าโครงการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนให้ชัดเจนรวมทัง้การ  
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคลอ้งกับพนัธกิจและเป้าหมายของคณะฯ จะน าสู่การพัฒนาคณะฯให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

2. คณะฯมกีารท างานวิจยัตามกลุ่มวิจยัต่างๆของภาควิชาแลว้ ควรมกีารน าองคค์วามรูท้ี่ได ้
จากการวิจยัมาวิเคราะห์ตลอดจนการสงัเคราะห์เพื่อให้ได ้บทความวิชาการที่ม ีคุณค่าและน ามาเผยแพร่
ต่อไป  

3. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไดใ้ฝ่หาทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิม่มากขึ้น  

เพราะคณะฯมคีวามถงึพรอ้มของบุคลากรอาวุโสที่เป็นพีเ่ลีย้งทางด้านงานวิจ ัยได้ และจะเป็นส่วนที่จะได้

ส่งเสรมิให้เกิดนักวิจยัรุ่นใหม่ขึ้น  
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4. ควรสรา้งระบบจดัการความรู ้และด าเนินการให้เป็นขัน้ตอน เน่ืองจากมอีงคค์วามรูใ้นตวั  

บุคคลของคณะฯทัง้สายวิชาการ และสายสนับสนุน อกีมากมาย ถา้ได้รวบรวมและจ ัดการอย่างเป็นระบบ 

ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ น าไปใช้ เพื่อให้ไดแ้นวปฏิบัตทิี่ดตี่อไป ทัง้น้ีต ้องมีการติดตามการน าไปใช้และ

สรุปประโยชน์ที่ไดร้บัอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย 

5. ควรมกีารน าความรูจ้ากการวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีไปบูรณาการกับภูมปิญัญา 

ท้องถิน่ เพื่อประยุกตใ์ช้และก่อให้เกิดประโยชน์กับท้องถิน่ต่อไป  

6. ควรจดัระบบให้มกีารสื่อสารระหว่างนักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่าในประเดน็ที่เป็น 

ประ โยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่ อสารให้เ ป็นประ โยชน์มากที่ สุด โดย เฉพาะ ระบบที่เ ป็ น 2 ways 

communication ให้มากขึ้น 

7. การจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรม และจรยิธรรมของนักศึกษา ควรมกีารประเมนิโครงการ 

ว่าบรรลุเป้าหมายที่คณะฯตัง้ไว้หรอืไม่ ทัง้น้ีควรก าหนดตวับ่งชี้และวิธ ีประเมินผล โดยมีการติดตามหลัง

โครงการเสรจ็สิน้ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร ์ 

โครงการเรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไดใ้นหลายด้าน ได้แก่ 

ดา้นการจดัการเรยีนการสอน นักศึกษาได้เร ียนจากการปฏิบัต ิงานจร ิง การน าป ัญหามาเร ียนรู ้

ร่วมกับการท าโครงการพเิศษ  สามารถประหยัดอุปกรณ์ เคร ื่องมือที่ม ีราคาแพงที่คณะฯจะต้อง

จดัหาส าหรบัการเรยีนเฉพาะทาง สามารถก่อให้เกิดงานวิจยัส าหรบัอาจารย์ได ้ เ น่ืองจากอาจารย์

จะตอ้งดูแลนักศึกษาขณะที่ไปเร ียนรู ้ภายนอก ได้เร ียนรู ้ป ัญหาจากภายนอก  ตลอดจนได้งาน

บรกิารวิชาการ เป็นการสรา้งเครอืข่ายกับงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นแนวทางที่นักศึกษาได้งาน

ท าตรงตามวิชาชีพที่ศึกษาเมื่อจบการศึกษา 
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