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ส่วนท่ี 1 

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 

ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะวทิยาศาสตร ์ มจธ. ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คอื 
ภาควชิาคณิตศาสตร ์ภาควชิาเคม ีภาควชิาฟิสิกส์ ภาควชิาจุลชวีวทิยา ศูนย์เครื่องมอืวทิยาศาสตร์เพื่อ
มาตรฐานและอุตสาหกรรม และส านักงานคณบด ี มหีน้าที่หลกั คอื ผลติบณัฑติทางด้านวทิยาศาสตรท์ี่มี
คุณธรรมและคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบั
ปรญิญาตร ี 7 หลกัสูตร ปรญิญาโท 8 หลกัสูตร และปรญิญาเอก 4 หลกัสูตร ในปีการศกึษา 2553 นี้ มี
นักศกึษารวมทัง้สิน้ 1,841 คน  แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ี1,581 คน  ระดบัปรญิญาโท 154 คน และระดบั
ปริญญาเอก 106 คน  บุคลากรมีจ านวนรวมทัง้สิ้น 165 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 103 คน และสาย
สนับสนุน 62 คน ในงบประมาณ 2553 นี้ คณะวทิยาศาสตร์ มจธ. มปีระมาณการเงนิรายรบัเป็นจ านวน 
162,610,622 บาท  และมปีระมาณการค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการเป็นจ านวน 144,960,000 บาท 

 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะวทิยาศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (4.23) โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 4
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) 
องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) 
และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที่ 2 การเรยีนการสอน (3.90) 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (4.00) องค์ประกอบที่ 4 การวจิยั (4.00) และ
องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.50) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่
ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (3.50) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของคณะ

วทิยาศาสตร ์มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวณชิยกุ์ล ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.วพิุธ อ่องสกุล กรรมการภายนอก (NIDA) 
3.  อาจารยว์ชิยั กฤตประโยชน์ กรรมการ 
4.  รศ.ดร.ยวุพนิ ด่านดุสติาพนัธ ์ กรรมการ 
5.  อาจารยว์าสนา เสยีงดงั กรรมการ 
6.  อาจารยธ์รีะพงษ์ มณเีพญ็ กรรมการ 
7.  ดร.สุรยิา นฏัสุภคัพงศ ์ กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.ชจูติ ตรรีตันพนัธ ์ เลขานุการ 
9.  คุณวรนี ทองสุข ผูช้่วยเลขานุการ 
10.  คุณอนุสรา มชียั ผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
          คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) จดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ. 2533 เพื่อผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะในทางปฏบิตัิ รวมทัง้
มคีวามรอบรูท้างด้านวชิาพืน้ฐานวศิวกรรมศาสตร์ พรอ้มทีจ่ะท างานควบคู่กบัวศิวกรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยก่อนหน้านี้ตัง้แต่เริม่สถาปนาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรแีห่งนี้ในปี พ.ศ. 2503 ไดเ้ป็นคณะ
วชิาสามญั จากนัน้เป็นคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและวทิยาศาสตร ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ไดเ้ปิดสอนระดบั
ปรญิญาตร ีในสาขาคณติศาสตร ์และฟิสกิส ์หนึ่งปีถดัมาเปิดสอนในสาขาเคม ีและจากนัน้จงึ เปิดสอนสาขา
จุลชวีวทิยา และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารตามมา จนกระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2539 คณะ
วทิยาศาสตรไ์ด้ขยายหลกัสูตรในระดบัปรญิญาโทในสาขาคณิตศาสตรป์ระยุกต์ เคมอุีตสาหกรรม ฟิสกิส ์
และจลุชวีวทิยา  
 

    พ.ศ. 2503 เป็นคณะวชิาสามญั มหีน้าทีบ่รกิารการสอนวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์   

    พ.ศ. 2514 เป็นสายวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมแลวทิยาศาสตร ์   

  
  พ.ศ. 2519 จดัตัง้ภาควชิาฟิสกิส ์ภาควชิาคณติศาสตร ์ภาควชิาเคม ีและเปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

บณัฑติสาขาฟิสกิส ์และสาขาคณติศาสตรโ์ดยเน้นใหบ้ณัฑติมคีวามรูด้า้นวทิยาศาสตร์
ควบคู่กบัความรูด้า้นวศิวกรรมศาสตร์ 

  

  
  พ.ศ. 2528 จดัตัง้ภาควชิาจลุชวีวทิยา และศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและ

อุตสาหกรรม 
  

    พ.ศ. 2533 ไดร้บัการจดัตัง้เป็น คณะวทิยาศาสตรแ์ละจดัตัง้ส านกังานคณบด ี   
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ปจัจุบนัคณะวทิยาศาสตร ์ มจธ. ไดแ้บ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คอื ภาควชิาคณิตศาสตร ์
ภาควชิาเคม ีภาควชิาฟิสกิส ์ภาควชิาจลุชวีวทิยา ศูนยเ์ครือ่งมอืวทิยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
และส านกังานคณบด ี คณะวทิยาศาสตรม์หีน้าทีห่ลกั คอื ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพเพื่อ
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ี  7 หลกัสูตร 
ปรญิญาโท 8 หลกัสตูร และปรญิญาเอก 4 หลกัสตูร  

คณะวทิยาศาสตร ์มเีป้าหมายจะยกระดบั Ranking ใหส้งูขึน้ตามแผนพฒันาคณะวทิยาศาสตร ์ฉบบั
ที ่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) คอืดา้นการเรยีนการสอนอยูใ่นอนัดบัที ่ 10 และดา้นวจิยัอนัดบัที ่ 7 ของ
คณะวทิยาศาสตรใ์นประเทศ 
 

ปรชัญา 
(Philosophy) 

ผลติบณัฑติวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณธรรม รูว้ชิาการ สรา้งงานวจิยั รูป้ระยกุตใ์ชก้บั
งานวศิวกรรม 

วิสยัทศัน์ 
(Vision) 
 

มุ่งมัน่  เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
มุ่งสู่ ความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อพฒันาประชาคมไทย 
มุ่งสร้าง   บณัฑติวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพคู่คุณธรรม เชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี
             และอุตสาหกรรม 
มุ่งเป็น องคก์รสมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรต่อกนั 

พนัธกิจ 
(Mission) 
 

1. สรา้งและพฒันาระบบการบรหิารงานทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ 
2. พฒันางานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาประชาคมไทย 
3. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันาคุณภาพบณัฑติใหม้ ี
    ความเป็นเลศิทางวชิาการและวชิาชพี 
4. สรา้งกลไกประกนัคุณภาพการศกึษาและการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
5. สรา้งระบบเครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทุกระดบั 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะวทิยาศาสตร ์ในวนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทิศทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวณชิยกุ์ล 
      รศ.ดร.ยวุพนิ  ด่านดุสติาพนัธ ์
      คุณอนุสรา  มชียั 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ชจูติ  ตรรีตันพนัธ ์
     ดร.สุรยิา  นฏัสุภคัพงศ ์
     คุณวรนี   ทองสุข 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.วพิุธ  อ่องสกุล 
     อาจารยว์าสนา  เสยีงดงั 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ อาจารยว์ชิยั  กฤตประโยชน์ 
      อาจารยธ์รีะพงษ์  มณเีพญ็ 

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
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
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิใหแ้ก่ผู้
ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาจะตรวจสอบเอกสารเพิม่เตมิ
และจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่คณะยื่น
เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 3 ข้อ 2.00 1.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 60 63.00 62.38 5.00 
101.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 20 19.50 19.31 3.22 
101.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.5 0.00 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.6 6 ข้อ 1,2,3,4,5 3.00 
ตวับ่งช้ี 2.7 5 + 1 ข้อ 1,2,3,4,5,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.8 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.1 5 ข้อ 1,2,3,4,6 3.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 5 + 1 ข้อ 1,3,4,5,6 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 200,000 บาท 20564107.00 209837.83 5.00 
98.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 4 ข้อ 1,2,3 3.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 4 ข้อ 1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งช้ี 6.1 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.3 0.00 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.4 5 ข้อ 1,2,3,4 3.00 
ตวับ่งช้ี 8.1 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 9.1 9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 5.00 

รวมคะแนนการ
ประเมิน 

    4.23 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 4.41 3.25 5.00 3.90 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

4.56 4.11 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก 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 - 4.57 - 4.57 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 4.56 3.67 - 3.94 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.56 4.11 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

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

 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 3.83 5.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.11 - 4.20 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านบคุลากรการ
เรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

4.11 4.50 - 4.31 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

4.56 4.11 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก 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 
   ในการจดัการศึกษา 

            

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (2) ด้านวิชาการ 4.11 2.67 - 3.24 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

4.41 4.10 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี 
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  

  

  

  
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

            
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 5.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 4.00 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.13 5.00 4.30 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

4.56 4.11 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ

คณุภาพ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
จดุแขง็  
คณะมกีระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ที่เข้มแขง็โดยบุคลากรของคณะมสี่วนร่วม แผนกลยุทธ์ของคณะมี
ความเชื่อมโยงกบัแผนและนโยบายทัง้ระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัประเทศอย่างชดัเจน สะท้อนใหเ้หน็ว่า
คณะมกีลไกส าคญัในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันาการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและของ
ประเทศต่อไปในระยะยาว         
        
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. คณะมกีารรายงานแผน-ผลและประเมนิผลการด าเนินงานรายกลยุทธแ์ละแต่ละตวัชีว้ดั อย่างไรกด็ ี
การวเิคราะหแ์ละพจิารณาการบรรลุผลส าเรจ็เชงิกลยุทธต์ลอดจนการเปรยีบเทยีบในแต่ละช่วงอาจ
ไม่ต่อเนื่องชดัเจน เนื่องจากลกัษณะและรูปแบบของการรายงานแผน-ผลและการประเมนิผลการ
ด าเนินงานยงัมคีวามแตกต่างกนัออกไปค่อนขา้งมาก เช่น รายงานตามรูปแบบของกองแผนงาน 
มจธ.  รายงานตามตวับ่งชี้ของหน่วยงานผู้ประเมนิภายนอกรายงานตามไตรมาส และการตดิตาม
ประเมนิผลกลยุทธต์ามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่10 ของคณะทีม่ลีกัษณะสรุปผลตามรปูแบบของแผนที่
ก าหนดในคราวทีจ่ดัท าแผน หากได้ปรบัปรุงใหม้กีารรายงานโดยวดัโครงการตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิตักิารเป็นหลกัจะช่วยใหก้ระบวนการบรหิารแผนของคณะ มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

2. จากผลสรุปการด าเนินการตามแผนกลยทุธม์ตีวัชีว้ดัทีไ่มม่กีารรายงานผล/ไม่มผีล 4 ตวัชีว้ดั จาก 
13 ตวัชีว้ดั   

   
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
จดุแขง็  

1. มแีผนและโครงการที่จะสนับสนุนอาจารยใ์ห้มคีวามก้าวหน้าทางด้านงานวจิยัวชิาการเทคนิคการ
สอนใหต้รงกบัความตอ้งการและความสามารถของอาจารยแ์ต่ละท่าน                                               

2. อาจารย์มจีติวญิญาณความเป็นอาจารย์ผู้ให้สูงและทุ่มเทกบัการพฒันาคุณภาพนักศึกษาให้เป็น
บณัฑติทีส่มบรูณ์                                                                                                                   

3. การเปิดโอกาสให้มีการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อแต่ละหน่วยงานตามความถนัดและ
เชีย่วชาญของบุคลากร                                                                                                        
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แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการเขยีนบทความวจิยัแลว้ควรมกีารสรา้งกระบวนการที่จะน า
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัไปบูรณาการการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ                                        

2. ควรเพิม่ความรว่มมอืระหว่างภาควชิาในการบูรณาการการเรยีนการสอนเพื่อใหน้ักศกึษาไดมุ้มมอง
ทีห่ลากหลาย                                                                                                              

3. มกีารส่งเสรมิการประกวดแขง่ขนัผลงานจากโครงการต่างๆเพื่อเป็นแรงกระตุ้นใหพ้ฒันาการท างาน
ใหด้ยีิง่ขึน้                                                                                                                     

  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรมกีารกระตุ้นให้อาจารย์ที่มศีักยภาพขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมกีารสร้างระบบ
นกัวจิยัพีเ่ลีย้งทีช่ดัเจนขึน้                                                                                                        

2. ควรมกีารรวบรวมผลการประเมนิทางดา้นการเรยีนการสอนทีเ่ป็นไปในแนวขอ้เสนอแนะจากทางทมี
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่จะน าไปปรบัปรุงแผนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างเป็น
รปูธรรม     

 
ข้อเสนอแนะ 

1. มกีารจดัตัง้เครอืข่ายวจิยั (research cluster) ระหว่างภาควชิาระหว่างคณะใน มจธ. และองค์กร
ภายนอกเพื่อพฒันาองคค์วามรูไ้ปสู่ธุรกจิและอุตสาหกรรมไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้                               

2. จดัตัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการตัง้ฐานขอ้มลูทางดา้นการวจิยัทีเ่ชื่อมโยงกบัการเรยีนการ
สอนรายวชิาใหส้ามารถน างานวจิยัมาประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละต่อยอดองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง
นกัศกึษาและอาจารยส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก                                                                                                
 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
จดุแขง็  
มรีะบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาทีเ่ขม้แขง็      
       
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ใหม้กีารประสานงานหรอืรบับรกิารจากอาจารยท์ีป่รกึษาทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้   
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จดุท่ีควรพฒันา 

1. นกัศกึษาควรใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาในกระบวนการอาจารยท์ีป่รกึษา สามารถน ามาเป็นกลไก
ในการสรา้งความเขม้แขง็ได ้         

2. มนีักศกึษาส่วนน้อยที่เห็นประโยชน์ของอาจารย์ที่ปรกึษาวชิาการและกิจกรรม ควรสร้างกลไกที่
เขม้แขง็            

3. กจิกรรมการพฒันาความรูใ้หก้บัศษิยเ์ก่ายงัไมเ่ป็นรปูธรรม    
            

ข้อเสนอแนะ 
ควรจดักจิกรรมกบัศษิยเ์ก่าอยา่งเป็นรปูธรรมอยา่งชดัเจน เช่น บรรจใุนแผนงานของคณะ  
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
จดุแขง็  

1. คณะมเีงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าสงู ซึง่แสดงถงึ

ศกัยภาพการวจิยั 

2. คณะมรีะบบและกลไกการพฒันางานวจิยัทัง้ในระดบัภาค และระดบัคณะ 

3. คณะมศีกัยภาพในการยื่นขอจดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. คณะควรสนบัสนุนใหทุ้กภาควชิา หาเงนิสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอกเพิม่ขึน้ 

2. คณะควรขยายเครอืข่ายดา้นการวจิยักบัต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

 
 จดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมกีารน าผลประเมนิมาปรบัปรงุสนับสนุน พนัธกจิ ดา้นการวจิยัของคณะ โดยก าหนด 

บุคคล หน่วยงาน ทีร่บัผดิชอบในการปรบัปรุง งบประมาณทีต่อ้งใช ้ตลอดจน ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้น

การปรบัปรงุ จากนัน้จงึด าเนินการปรบัปรงุการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัทีก่ าหนด 

2. คณะยงัไม่มกีระบวนการวเิคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรูท้ีค่น

ทัว่ไปเขา้ใจได ้

3. คณะควรจดัโครงการ / กจิกรรมทีเ่น้นการใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณแก่อาจารยป์ระจ าอย่างชดัเจน

และเป็นรปูธรรม 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
จดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอะแนะ  

1. คณะควรมกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีน
การสอน 

2. คณะยงัไม่มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการ
เรยีนการสอนและการวจิยั 

3. คณะควรมกีารพฒันาความรูท้ีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการต่อยอด
ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะและนกัศกึษารวมถงึเผยแพรสู่่สาธารณชนโดยผ่านสื่อการ
เรยีนรู ้ระบบฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

4. คณะควรมกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากขึน้   
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
จดุแขง็  
มรีะบบและกลไกทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม        
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ควรเพิม่กจิกรรมแต่ละเกณฑม์าตรฐานใหม้มีากขึน้      
             
จดุท่ีควรพฒันา 
การบูรณาการกบัการเรยีนการสอนไมช่ดัเจน       
             
ข้อเสนอแนะ 
เพิม่กจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม สอดแทรกในวชิาหลกัของแต่ละภาควชิา อาจเป็นไปตามวนัส าคญั
ทางศาสนาและประเพณี    
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
จดุแขง็  

1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และมกีารบรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาล เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความ
คดิเหน็ และทศันคต ิความพงึพอใจต่อผูบ้รหิารเพื่อการปรบัปรงุคณะฯ 

2. มกีารส่งเสรมิการจดักจิกรรมดา้นการจดัการความรูแ้ละระดมสมองอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ส่งเสรมิใหม้กีารท า KM ทีส่่งเสรมิพนัธกจิคณะ ใหค้รอบคลุมทัง้ 4 ดา้น 
  
จดุท่ีควรพฒันา 
ใหม้กีารประเมนิผลการด าเนินงาน ตามแผนบรหิารความเสีย่ง และน าผลการประเมนิขอ้เสนอแนะไปใชใ้ห้
ครอบคลุมทุกดา้น 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
คณะฯมกีารน าเสนอแผน-ผล ต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างไรกด็รีายงานแผน-ผล ควรมี
การสงัเคราะหข์อ้มลูด้านการเงนิ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน (แผนปฏบิตักิารระยะสัน้)และ
แผนกลยทุธท์างการเงนิในระยะยาวต่อไป         
 
ข้อเสนอแนะ 
คณะฯ ยงัมไิดจ้ดัท าแผนกลยทุธท์างการเงนิในปี 2553 แต่ไดร้เิริม่จดัท าแผนกลยทุธท์างการเงนิอย่าง
ชดัเจนและเป็นระบบในช่วงแผน 11 (2555-2559) โดยประกอบดว้ยขัน้ตอนทีช่ดัเจน ทัง้การวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิและความสามารถในการหารายได ้เพื่อประกอบการตัง้งบประมาณ  โครงการรวมทัง้ได้
ก าหนดกลยุทธเ์พื่อปรบัปรงุ ยกระดบัการบรหิารการเงนิของคณะ ทัง้นี้หากคณะไดพ้จิารณาก าหนดกลยทุธ์
เพื่อผลกัดนัสดัส่วนของรายไดข้องคณะใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบายมหาวทิยาลยัจะท าใหภ้าพรวม
ของการบรหิารดา้นการเงนิของมหาวทิยาลยัมกีารบูรณาการมากยิง่ขึน้ (ปจัจุบนัคณะมสีดัส่วนรายไดจ้ากค่า
เล่าเรยีน: งบประมาณจากรฐั: วจิยัและบรกิารวชิาการ = 1:3:1)     
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุแขง็  
เป็นไปตามทีเ่อกสารรายงานของคณะ        
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
คณะฯ ควรมกีารบูรณาการงานประกนัประกนัคุณภาพฯ เขา้ไปอยูใ่นงานประจ า 
 
จดุท่ีควรพฒันา 
อตัลกัษณ์ของคณะฯ และ การก าหนดตวับ่งชี ้ไมส่อดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์ทุกประเดน็  
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ข้อเสนอแนะ 
ควรเป็นหน่วยงาน best practice ดา้นการประกนัคุณภาพฯ ใหห้น่วยงานอื่น ๆ ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบังาน
ประกนัคุณภาพฯ 
 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะวทิยาศาสตร ์ตามองคป์ระกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.23 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 และ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.11 
 
ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้าน
ปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.41 และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.25 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะวทิยาศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.11 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี

มาก มคี่าเฉลีย่ 4.57 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.56 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.67  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี   มี
ค่าเฉลีย่ 4.5 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะวทิยาศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.11 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.83 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.20 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้้านปจัจยัน าเขา้มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ     
มคี่าเฉลีย่ 4.11  
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 
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มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.31

เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา คอื ตวั
ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.11 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของคณะวิทยาศาสตร์ ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 4.56 และตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.11 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.41
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.10 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้้าน
ปจัจยัน าเขา้เพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.24 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.11 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.67  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.67 โดยมตีวั
บ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 5.00 และตวับ่งชีด้า้น
ปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 5.00 สูงสุดเท่ากนั รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.33  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ ม ี
ค่าเฉลี่ย 3.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 

5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะวทิยาศาสตรป์ระจ าปี 2553 คณะกรรมการผู้
ประเมนิไดน้ ามาพจิารณาถงึคุณลกัษณะและการด าเนินงานทีเ่ป็นจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา ตลอดจนได้
เสนอแนะแนวทางเสรมิจดุแขง็ และขอ้เสนอแนะทีส่ าคญั ดงันี้ 

 
จดุแขง็  
จดุแขง็ทีส่ าคญัของคณะวทิยาศาสตรค์อื หน่วยงานมผีูน้ าทีม่คีวามเป็นผูน้ าสูง มวีสิยัทศัน์ซึง่น าไปสู่

การวางแผนยทุธศาสตรห์น่วยงานและแผนแมบ่ทดา้นต่างๆ ทีม่คีวามชดัเจน มแีนวทางขบัเคลื่อนหน่วยงาน
ให้บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ เกดิสมัฤทธผิลทีช่ดัเจน สามารถกระตุ้นและสรา้งการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
การรบัรูแ้ละผลกัดนัวสิยัทศัน์หน่วยงาน  จะเหน็ได้จากผลการประเมนิในองค์ประกอบที่เป็นผลผลติอยู่ใน
ระดบัดมีาก พจิารณาจากมมุมองต่างมติ ิ

 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

คณะฯ ยงัสามารถพฒันากระบวนการด าเนินงานทัง้เชงิระบบหรอืขัน้ตอนหลกัและกลไกขบัเคลื่อน
ระบบใหเ้ขม้แขง็และชดัเจนมากขึน้ได ้เช่น ระบบงานดา้นการประกนัคุณภาพ ระบบงานดา้นบรกิารวชิาการ 
รวมถงึการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อบรหิารจดัการงานวจิยั ทัง้นี้ คณะฯ ควรพจิารณาการ
สรา้งสมดุลระหว่างการขบัเคลื่อนด้วยระบบและบุคคล เพื่อใหก้อรป์ดว้ยความคล่องตวัและความยดืหยุ่นใน
การด าเนินการดา้นต่างๆ ดว้ย 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

คณะฯ ควรพจิารณาปรบัปรงุระบบอาจารยท์ีป่รกึษา การดแูลและกระบวนการสื่อสารนักศกึษา ทัง้นี้ 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของระบบอาจารย์ที่ปรกึษาให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ควร
พจิารณากลยุทธ์หรอืแนวทางเพื่อให้เกดิการพฒันาและเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกห้องเรยีนให้เขม้แขง็
ยิง่ขึน้ดว้ย 
 
 ข้อเสนอแนะ 

จากการที่คณะฯ ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาด้าน
วทิยาศาสตรใ์นอนาคต ในขณะเดยีวกนัผลการประเมนิไดส้ะทอ้นว่า คณะฯ ควรมแีนวทางเสรมิความเขม้ขน้
หรอืยกระดบัการประสานหรอืความรว่มมอืระหว่างภาควชิาต่างๆ ภายในคณะเพื่อบรูณาการการเรยีนการ 
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สอนด้านวิทยาศาสตร์และเพิ่มพูนมติิความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรยีน  นอกจากนี้คณะฯ ควรจดัสรร
ทรพัยากรเพื่อส่งเสรมิการท าวิจยัเพื่อพฒันาแนวทางการเรยีนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์ให้มคีวาม
เข้มแข็ง รวมทัง้อาจก าหนดให้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายส าคญัในการด าเนินงานของคณะเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตขา้งหน้า 
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