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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
 ในรอบการประเมนิปี 2556 คณะวิทยาศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 19 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตร ี7 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปร ิญญาโท 8 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 
หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิน้ 1,963 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตรี 1,657 คน ระดับป ริญญาโท 
205 คน และระดบัปรญิญาเอก 101 คน นักศึกษาต่างชาต ิ13 คน  คณะฯ  ได้จ ัดการเร ียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและคณติศาสตรใ์ห้กับนักศึกษานอกคณะฯ ทุกสาขาจ านวน 9 วิชา มีจ านวนนักศึกษา
นอกคณะฯ ทัง้สิน้ 9,712 คน นอกจากน้ี คณะฯ มบุีคลากรทัง้สิน้ 176 คน ประกอบด้วยพนักงาน 121 คน 
ข้าราชการ 26 คน และลูกจา้ง 29 คน  

 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมินได้

ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่างๆ ของคณะฯ อย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจ ัย และการบริการวิชาการของคณะฯ ตลอดจนได้ร ับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร การด าเนินงานของคณะฯ จากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน และผูเ้กี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 

 
คณะวิทยาศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในรวม อยู่ในระดบัดี (4.33) โดยจ าแนก

ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะฯ มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 4 
การวิจยั (4.97) องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการ
จดัการ (4.67) องคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00)  ส าหร ับองค์ประกอบที่คณะฯ มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.71)  
องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา (4.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(4.00) องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยของคณะ วิทยาศาสตร ์ รอบการประเมินปี 

2556 มรีายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ.กัลณกา   สาธติธาดา ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2.  รศ.ดร.วันชัย    วรวัฒนเมธกุีล กรรมการ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3.  ผศ.ทัศนีย์  ชยาวนิช กรรมการ 
4.  ดร.สุรยิา นัฏสุภคัพงศ์ กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ชัยรตัน์ ตัง้ดวงด ี กรรมการ 
7.  คุณวิราทิพย์   ดามาพงษ ์ เลขานุการ 
8.  คุณบุษกร คงสุวรรณ เลขานุการ 
9.  คุณพริุฬห์  

 
ดลิกพฒัน์พงศา  เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) จดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ. 2533 เพื่อผลติบุคลากรทางดา้นวิทยาศาสตรแ์นวใหม่ที่มุ่งเน้นให้บัณฑติมคีวามรูท้างดา้น
วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและคณติศาสตรท์ี่เข้มแข็ง ขณะเดยีวกันมคีวามรอบรูท้างดา้นวิศวกรรมศาสตร ์ เพื่อให้
บัณฑติสามารถประยุกตใ์ช้ความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานและท างานร่วมกับวิศวกรเพื่อรองรบักับการ
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม โดยก่อนหน้าน้ีตัง้แต่เร ิม่สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรแีห่ง
น้ี ในปี พ.ศ. 2503 ไดเ้ป็นคณะวิชาสามญั จากนัน้เป็นคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ์ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2519 ไดเ้ปิดสอนระดบัปรญิญาตรใีนสาขาคณติศาสตร ์ และฟิสกิส ์หน่ึงปีถดัมาเปิดสอนในสาขาเคม ี
และจากนัน้จงึเปิดสอนสาขาจุลชีววิทยา และวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารตามมา จนกระทัง่ในช่วง
ปี พ.ศ. 2533 – 2539 คณะวิทยาศาสตร ์ไดข้ยายหลกัสูตรในระดบัปรญิญาโทในสาขาคณติศาสตรป์ระยุกต ์
เคมอุีตสาหกรรม ฟิสกิส ์และจุลชีววิทยา  
 ปจัจุบันคณะวิทยาศาสตร ์ มจธ. ไดแ้บ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คอื ภาควิชาคณติศาสตร ์
ภาควิชาเคม ี ภาควิชาฟิสกิส ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ศูนย์เคร ื่องมอืวิทยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
และส านักงานคณบด ี คณะวิทยาศาสตรม์หีน้าที่หลกั คอื ผลติบัณฑติทางดา้นวิทยาศาสตรท์ี่มคีุณภาพเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ี 7 หลกัสูตร 
ปรญิญาโท 8 หลกัสูตร และปรญิญาเอก 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีม ี7 สาขาวิชา ประกอบดว้ย  

1. สาขาคณติศาสตร ์     5. สาขาฟิสกิสป์ระยุกต ์(ฟิสกิส ์วัสดุและนาโน 
   เทคโนโลยี 

2. สาขาวิทยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์  6. สาขาจุลชีววิทยา 
3. สาขาสถติ ิ     7. สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 
4. สาขาเคม ี(เคม ีเคมอุีตสาหกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท ม ี8 สาขา ประกอบดว้ย 
1. สาขาคณติศาสตรป์ระยุกต ์   5. สาขาเคม ี
2. สาขาการสอนคณติศาสตร ์   6. สาขาฟิสกิส ์
3. สาขาเคมอุีตสาหกรรม    7. สาขาฟิสกิสศ์ึกษา 
4. สาขาเคมศีึกษา     8. สาขาจุลชีววิทยาประยุกต ์

หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ม ี4 สาขาวิชา ประกอบดว้ย  
1. สาขาคณติศาสตรป์ระยุกต ์   3. สาขาฟิสกิส ์
2. สาขาเคม ี     4. สาขาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
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ปรชัญา วิสยัทศัน์ พันธกิจ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร เป้าประสงค  ์
 

ปรชัญา 
(Philosophy) 

คณะวทิยาศาสตร์ ยดึม ัน่และมคีวามเชือ่ว่าการพฒันาก าลงัคนและองค์ความรู้ใหม่
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี้องเป็นการศกึษาแบบองค์รวมที่มกีารเชือ่มโยง
มติิของวทิยาศาสตร์กบัการพฒันาสงัคมและชวีติ และเป้าหมายของการจดัการศกึษา
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ คอื เพือ่ประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ 

วิสยัทัศน์ 
(Vision) 
 

สร้างก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตร์ทีม่คุีณภาพและรับใชส้งัคม ผลติผลงานวิจัยและ
บริการวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพเป็นเลศิและมผีลกระทบ
สูง และเป็นธงน าในการขบัเคล ือ่นประเทศและสังคมภูม ิภาคให้ม ีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื 

พนัธกิจ 
(Mission) 
 

(1) ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตร์ทีด่ ีเก่ง มสีุข ปรับตัวได ้และรับใชส้งัคม  
(2) ผลติผลงานวชิาการ งานวจิยั ส ิง่ประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ม ี
คุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมบนพื้นฐานของภูมปิญัญาไทยสู่สากล 
(3) ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมและชุมชนโดยการอบรม ให้ค าปรึกษาและด าเนิน
กจิกรรมร่วมกบัประชาคมและเครือข่าย เพื่อการม ีส่วนร่วมในการช่วยลดความ
เหล ือ่มล ้าทางสงัคม และมบีทบาทในการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมไทยเพือ่พ ัฒนา
บัณฑิตและบุคลากรให้ม ีวัฒนธรรมที่ดีในการท างานและในการด ารงชีวิตใน
สงัคมไทยและนานาชาติ 

ค่านิยมและ
วฒันธรรม
องค์กร 

(1) ปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างมศีกัดิศ์รี ยดึม ัน่ในคุณธรร ม และยืนหยัดบนความถูกต้อง 
(Integrity) (2) มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม (Responsibility) (3) ม ีการท างานเชิงรุก
อย่า งม ือ อา ชีพ  (Active Professionalism) (4) เ ปิดใจรั บสิ่ง ใหม่  ๆ (Open-
Mindedness) 

เป้าประสงค์ (1) การสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ (2) การสร้างความสามารถหลกั
และกลุ่มวจิยัดา้น S & T (3) การสร้างบณัฑิตวิทยาศาสตร์ที่ม ีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ (4) การพฒันาสู่องค์กรนวตักรรมทีม่สีมรรถน าสูงและม ีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื (5) การแสวงหาเครือข่ายและใชท้รัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ (6) การสร้าง
ความเป็นสากล (7) การกา้วเขา้สู่องค์กรสเีขยีวและสะอาด 

 
คณะวทิยาศาสตร์ มจธ. มบีุคลากรทัง้ส ิ้น 176 คน ประกอบดว้ยพนักงาน 121 คน ขา้ราชการ 26 คน และ 

ลูกจา้ง 29 คน แบ่งเป็นพนักงานสายวชิาการ 84 คน พนักงานสายสนับสนุน 37 คน โดยมฝ่ีายบริหาร 11 คน คดิ
เป็นร้อยละ 7.48 ของบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลูกจา้ง)  
 ดา้นอาคารสถานที่ ปจัจุบันคณะวิทยาศาสตรม์อีาคารเรยีนและอาคารปฏิบัตกิารรวมพืน้ที่ทัง้สิน้ 
50,008 เมตร มพีืน้ที่การเรยีนรู ้ห้องปฏิบัตกิารวิจยัในความดูแลของภาควิชาและศูนย์เคร ื่องมอืฯ มี
เคร ื่องมอืวิจยัเพื่อรองรบังานวิจยัของอาจารย์และนักวิจยั รองรบัการเรยีนการสอนในทุกระดบั นอกจากนัน้
ยังมคีรุภณัฑอุ์ปกรณส์ านักงาน อุปกรณค์อมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน การ
บรหิารจดัการ และเพื่อความปลอดภยั 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดป้ระชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะวิทยาศาสตร ์ในวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหาร ือ อภิปราย 
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดยีวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการ
ประเมนิตนเอง ดงัน้ี 

องคป์ระกอบ กรรมการประเมินผู้รบัผิดชอบ 
องคป์ระกอบที่ 1, 6, 7, 8, 9 รศ.กัลณกา    สาธติธาดา     และ ผศ.ดร.ชัยรตัน์   ต ัง้ดวงด ี
องคป์ระกอบที่ 2 รศ.ดร.วันชัย  วรวัฒนเมธกุีล และ ผศ.ดร.นุชธนา   พูลทอง 
องคป์ระกอบที่ 3, 4, 5  ผศ.ทัศนีย์      ชยาวนิช       และ ดร.สุรยิา    นัฏสุภคัพงศ์ 

 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน 
พรอ้มให้คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบ และตัว
บ่งชี้ที่ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
ผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาป ัจจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยวันสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ
แลกเปลีย่นเอกสารหรอืหลกัฐานอา้งองิ (หากมีเพิ่มเติม) ระหว่างผู ้บร ิหารและผู ้เกี่ยวข้องของคณะและ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิที่เห็นพอ้งร่วมกัน  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ที่ม ี
การระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันาให้แก่คณะและมหาวิทยาลยัภายใน 14 วันหลงัจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8.00 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 6.00 2.00

73.00

100.00

18.00

100.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5.00 4.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 6.00 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.1 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.2 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 4.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ 5.00

17287989.00

98.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 4.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.33

20.00

(2 ข้อ) 1,2

(6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6

( 4 ข้อ) 1,2,3,4

(6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6

(5 ข้อ) 1,2,4,5,6

(6 ข้อ) 1,2,3,4,5,7

(4 ข้อ) 1,2,3,4

(5 ข้อ) 1,2,3,4,5

(7 ข้อ) 1,2,3,4,6,7,8

(7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7

(4 ข้อ) 1,2,3,4

(7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7

(6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6

(5 ข้อ) 1,2,3,4,5

(4 ข้อ) 1,3,4,5

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 5.00

3.0018.00

73.00

(8 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7,8

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 180000.00 176408.05 4.90

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ ์สกอ.)
เป้าหมาย

60.00

(ทัว่ไป 5 ข้อ เฉพาะ 1 ข้อ) 1,2,3,4,5,7

(7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.00 3.50 4.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 4.90 5.00 - 4.97 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี
   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
4.30 4.35 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

องคป์ระกอบ

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
    .      .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .      .    การด าเนินงานระดบัดี
    .      .    การด าเนินงานระดบัดมีาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.30 4.11 - 4.16 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
4.30 4.35 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

P O รวม 

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
    .      .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .      .    การด าเนินงานระดบัดี
    .      .    การด าเนินงานระดบัดมีาก

 
 
 
 
 
 



 

 
9 

 
5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.33 4.00 4.29 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 4.90 5.00 - 4.95 การด าเนินงานระดบัดีมาก

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
4.00 4.50 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
4.30 4.35 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

P O รวม 

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
    .      .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .      .    การด าเนินงานระดบัดี
    .      .    การด าเนินงานระดบัดมีาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 4.00 3.00 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
4.00 4.11 - 4.09 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 4.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 4.90 5.00 - 4.97 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
4.90 4.63 4.00 4.59 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
4.30 4.35 4.00 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง
    .      .    การด าเนินงานระดบัพอใช้
    .      .    การด าเนินงานระดบัดี
    .      .    การด าเนินงานระดบัดมีาก
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
จุดแขง็  
  คณะฯ มกีารด าเนินการดา้นแผนไดเ้ข้มแข็ง มกีารจดัท าแผนกลยุทธข์องคณะฯ ที่สอดคลอ้งกับ
นโยบายของคณะฯ และตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธม์หาวิทยาลยั คณะฯ มกีารวางแผนเชิง
ธุรกิจ และจดัโครงสรา้งองคก์รเพื่อมุ่งสู่การพฒันาอย่างก้าวกระโดด  
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

การวางแผนที่ด ีมเีป้าหมายที่ชัดเจน แต่จุดส าคญัที่ตอ้งค านึงถงึอย่างมาก คอื ความเข้าใจ 
ในแผนร่วมกันของบุคลากรในคณะฯ ทุกคนควรตระหนักในแผนและเดนิไปดว้ยกันไดด้ ี จงึจะท าให้ 
แผนมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ด าเนินการตามแผนอย่างมอือาชีพ  
   
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม (ถ้ามี) 
 คณะวิทยาศาสตร ์ไดม้กีารใช้ Balanced Scorecard ในกระบวนการแปลงแผนกลยุทธสู่์แผนปฏิบัต ิ
การประจ าปี ซึง่จะน าไปสู่การบรหิารงานสู่ความเป็นเลศิต่อไป  
 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแขง็  

1. มคีวามร่วมมอืของอาจารย์และภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งในการที่จะช่วยส่งเสรมิให้ 
นักศึกษามปีระสบการณใ์นการท างานจรงิ 

2. มกีารสนับสนุนทรพัยากรอย่างเตม็ที่เพื่อสนับสนุนการพฒันาคุณภาพบัณฑติ 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 
  - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การส่ง มคอ. 3 4 5 6 ตรงตามเวลาทุกรายวิชาทุกหลกัสูตร 
2. การก าหนดตวับ่งชี้และเป้าหมายของโครงการหรอืกิจกรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมของ 

นักศึกษาที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค  ์
3. การประเมนิผลความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนบรหิารและพฒันาบุคลากร 
4. การส่งเสรมิคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารด าเนินการเร่งรดัให้คณาจารย์ส่ง มคอ. 3,4,5,6 ตามเวลา และควรท ารายละเอยีด 
รายวิชาที่จะเปิดสอนในทุกรายวิชา  

2. ควรก าหนดตวับ่งชี้และเป้าหมายของโครงการหรอืกิจกรรมที่ส่งเสรมิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม     
และจรยิธรรมของนักศึกษาให้ชัดเจนโดยให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการนัน้ๆ 

3. ควรประเมนิผลความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรและพฒันา 
ตวับ่งชี้ความส าเรจ็และค่าเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับกลยุทธม์ากยิ่งขึ้น 

4. ควรหาแนวทางส่งเสรมิคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิม่ขึ้นตามแผนบรหิารและ  
พฒันาบุคลากรของคณะฯ 
 

วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
 - 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแขง็  
 - 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษายังขาดความเข้าใจในการน าความรูด้า้นประกันคุณภาพไปใช้ในการจดั
กิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เผยแพร่ความรูด้า้นประกันคุณภาพและวิธนี ามาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินกิจกรรมให้ 

นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาอย่างทัว่ถงึ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. ส ารวจ ความตอ้งการ เพื่อวางแผนจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ืองและ  

ประชาสมัพนัธใ์ห้ทราบอย่างทัว่ถงึ 
3. การท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะฯ อย่างเป็นระบบ พรอ้มกับช่องทางตดิต่อสื่ออื่นๆ เช่น 

เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
   - 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแขง็  
 มรีะบบและกลไกการพฒันางานวิจยัและการจดัการความรูจ้ากงานวิจ ัยที่ชัดเจน 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 เพิม่กลไกกระตุน้ให้บุคลากรท าโครงการบูรณาการงานวิจยักับการบรกิารวิชาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ดา้นการวิจยัและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนอย่างต่อเน่ือง  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแขง็  
 มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารวิชาการเพื่อการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ภาครฐัและ
เอกชนอย่างต่อเน่ือง 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

การจดัท าเว็บไซดฐ์านข้อมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และเคร ื่องมอืที่สามารถให้บรกิารได ้     
จะท าให้ผูท้ี่ตอ้งการขอรบับรกิารวิชาการ สามารถตดิต่อได้  
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 ขาดการประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนจากผูม้ส่ีวนร่วม
ทัง้หมด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิม่กลไกกระตุน้ให้บุคลากรท าโครงการการบูรณาการการบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอน
และสรา้งระบบตดิตาม การประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการ 

2. หาช่องทางในการถ่ายทอดความรูท้ี่ไดจ้ากการบรกิารวิชาการสู่บุคลากรภายในคณะฯ 
   
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
   
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
จุดแขง็  

1. คณะฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 
รวมถงึไดบู้รณาการการท านุบ ารุงศิลปไทยเข้ากับการจดัการเรยีนการสอนในบางรายวิชา นับว่าเป็นการ
ปฏิบัตภิารกิจที่ส าคญัของมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างสมบูรณ ์

2. คณะฯ มกีารแต่งตัง้คณะท างาน มงีบประมาณและผูร้บัผดิชอบชัดเจนในโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

3. มกีารบูรณาการกับการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. แมจ้ะมกีิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในคณะฯ แลว้ก็ตาม หากไดม้กีิจกรรมที่
จะสบืสานภูมปิญัญาท้องถิน่ดว้ย ก็จะสมบูรณย์ิ่งขึ้น และไม่จ าเป็นจะตอ้งบูรณาการกับการเรยีนการสอน
เท่านัน้ แต่หากสามารถด าเนินการโดยการบูรณาการกับงานบรกิารวิชาการ และงานวิจยัไดก้็จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสรมิให้รายวิชาอื่นๆ บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับการเรยีนการสอนมากขึ้น เช่น 
วิชา PHY 103 เป็นตวัอย่างที่ด ี
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ความชัดเจนของการประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรยีนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา และน าผลของการประเมนิไปปรบัปรุงดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการการท านุบ ารุงเข้ากับการจดัการเรยีนการสอน และ

กิจกรรมนักศึกษาดว้ยตวับ่งชี้ที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และน าไปปรบัปรุงการบูรณาการต่อไป  
2. การประเมนิความส าเรจ็ของการบูรณาการ ควรก าหนดตวับ่งชี้ที่แสดงให้เห็นความส าเร ็จของ

การบูรณาการ เพราะบางโครงการประเมนิจากความพงึพอใจไม่ได้ เช่น การประเมินความสามารถของ
ผูเ้รยีนในการเขียนกลอนแปดไดถู้กตอ้งมากขึ้น นักศึกษาเห็นคุณค่าของสมุนไพรมากขึ้น จนน าไปสู่การวิจ ัย
ต่อยอด 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแขง็  

1. ผูบ้รหิารมวีิสยัทัศน์ และแนวคดิบรหิารที่ทันสมยั สามารถน าองคก์รสู่ความส าเรจ็ได ้
2. มกีารบรหิารความเสีย่งที่ด ีและมขี้อมูลที่ไดร้บัการวิเคราะห์อย่างดี 

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. แมว่้าผูบ้รหิารไดอ้าศัยข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตดัสนิใจการด าเนินงานของคณะฯ แล้ว ถ้า
มกีารวิจยัในปญัหาที่เกิดควบคู่ไปดว้ย จะช่วยให้การตดัสนิใจแม่นย ายิ่งขึ้น 

2. จากการบรหิารความเสีย่งที่มกีารรายงานถงึการน าผลจากปีงบประมาณที่ผ่านมา มาพิจารณา 
ควรไดต้ดิตามผลของการจดักิจกรรมที่จดัขึ้น เพื่อให้บอกไดว่้าการแก้ไขปญัหาความเสีย่งที่ท าให้ความเสี่ยง
ลดลงหรอืไม่ เพื่อช่วยให้ผูบ้รหิารตดัสนิใจไดว่้าแก้ไขถูกทางหรอืยัง  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 การจดัการความรูข้องคณะฯ ยังขาดการด าเนินการที่จะน าไปสู่การสรุปเพื่อน าความรูท้ี่ไดนั้น้ไปใช้
และต่อยอดสู่แนวปฏิบัตทิี่ด ี
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรพจิารณาการจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบและน าผลสรุปที่ไดจ้ากการจดัการความรูท้ี่ไดส้กัด
ประเดน็จนไดผ้ลที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด ้ ไปสู่การปฏิบัตแิละน ามาจดัการความรูต้่อ เพื่อให้บุคคลอื่นได้
น าไปใช้อกีดว้ย 
    
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแขง็  
 มกีารจดัท าแผนการเงนิที่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์องคณะวิทยาศาสตร ์ 
 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 แผนการเงนิจะมปีระโยชน์มากยิ่งขึ้นถา้ไดม้กีารวิเคราะห์ดา้นการเงนิให้ครบถว้นและจะน าไปสู่การ
ใช้จ่ายเงนิอย่างคุม้ค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดแขง็  

1. คณะฯ ไดม้กีารประเมนิโครงร่างองคก์รและพจิารณาผลกระทบต่อคุณภาพคณะฯ  
เป็นการเร ิม่ที่จะด าเนินการพฒันาคุณภาพในรูปแบบของการน าเกณฑค์ุณภาพสู่ความเป็นเลศิ มกีารเตรยีม
ความพรอ้มในการสรา้งบุคลากรที่จะเรยีนรูใ้นเร ื่องเกณฑค์ุณภาพแบบใหม่ 

2.   บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะฯ มส่ีวนร่วมในการด าเนินการดา้นประกันคุณภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ ตอ้งให้ความรูก้ับบุคลากรภายในคณะฯในเร ื่องของคุณภาพให้ทัว่ถงึ เพื่อจะไดค้วาม
ร่วมมอืในการพฒันาคุณภาพคู่ไปกับการพฒันางานอย่างแท้จรงิ 

2. คณะฯ สามารถใช้วิธสีรา้งวิทยากรอบรมให้เพิม่มากขึ้น  
3. ควรใช้วิธกีารจดัการความรูเ้พื่อให้กระจายความเข้าใจเร ื่องคุณภาพไดม้ากยิ่งขึ้น 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

-  
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ข้อเสนอแนะ 
- 

 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม(ถ้ามี) 
  - 
 

5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะวิทยาศาสตร ์ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.35 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.30 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ย 
5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.71  เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 .00 
และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.97  เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 4.90  

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
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5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะวิทยาศาสตร ์ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.35 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.30 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตี ัวบ่งชี้ด ้าน
ผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.67 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.16 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.30 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.11 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะวิทยาศาสตร ์มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ สูงสุด 4.35 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.30 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.00  ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.29 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33  รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.95 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 
4.90 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.25 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50  รองลงมา ค ือ ตัว
บ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.00  
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐาน
อา้งองิของคณะวิทยาศาสตร ์ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.35 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.30 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 
4.00 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.09 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.11 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  ไม่มผีลการประเมินในระดบัคณะ  
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00  รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.59 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.90 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.63  และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4 .00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4 .25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต     
มคี่าเฉลีย่ 4.00 

2. ดา้นการวิจ ัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.97 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลีย่ 4.90 

3. ด้านการให้บร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการประ เมินอยู่ในระดับ ดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1. คณะวิทยาศาสตร ์มกีารบรหิารงานที่ด ีมรีะบบ มแีผนกลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกับแผนของมหาวิทยาลัย

เป็นอย่างด ี และควรเร่งให้บุคลากรในคณะฯ ไดร้บัทราบโดยทัว่กัน เพื่อด าเนินงานไปพรอ้มๆ กัน ให้ส่งผล
ต่อการบรหิารงานและมุ่งสู่ผลสมัฤทธิข์องวิสยัทัศน์ของคณะฯ 

2. ควรเร่งสรา้งผูบ้รหิารยุคใหม่ เน่ืองจากการวิเคราะห์อตัราบุคลากรอาวุโสที่เพิ่มขึ้นมาก การเตร ียม
ความพรอ้มน้ีควรอยู่ในระยะที่ยังมบุีคลากรที่มปีระสบการณเ์พื่อเป็นพีเ่ลีย้งต่อไป และควรด าเนินโครงการที่
เตรยีมไว้ ส าหรบัพฒันาบุคลากรในหลายแนวทาง ไดแ้ก่ การฝงัตวักับอุตสาหกรรม โครงการ shadowing 
และโครงการสรา้ง Successor นับเป็นโครงการที่จะเตรยีมแผนส าหรบัอนาคตอย่างดมีาก 

3. โครงการเรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรมนับเป็นโครงการที่ช่วยในการเรยีนรูข้องนักศึกษา และเตรยีมพร้อม
สู่โลกการงาน ตลอดจนมผีลต่อการไดง้านท าของบัณฑติ  

4. โครงการเครอืข่ายมหาวิทยาลยัเดก็ที่คณะฯ มีส่วนร่วมนับเป็นโครงการส่งเสร ิมให้เด ็กมีความ
ตอ้งการเรยีนวิทยาศาสตรใ์นอนาคต แต่เน่ืองจากเป็นโครงการระยะยาวที่ต ้องอาศัยความต่อเน่ืองเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิ จงึควรหาทางให้เป็นโครงการที่ยัง่ยืนต่อไป  
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร ์มดีงัน้ี  
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ภาคผนวก 
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