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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

ส่วนที่ 1 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา  2557 

 

1.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์  ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย  กรรมการ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย  โพธิ์ หอม  กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
  5.  นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล   กรรมการ 
  6.  นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์   เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
           การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่  15 -16  ตุลาคม 2558 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง1 สิงหาคม2557 -  30 กรกฎาคม 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์  ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย  กรรมการ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม  กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ  กรรมการ 

5.  นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล   กรรมการ 
  6.  นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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5. ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 พร้อมกับการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2534     เป็นส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา
อีก 4 ภาควิชาคือภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

  ภาระงานหลักในระยะแรกจากช่วงปีการศึกษา 2534-2535   ได้จัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์  ให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ  จนถึงปีการศึกษา 
2536  ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
7 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร รวม 20 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตรได้แก ่
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2555 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ 2555 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 2555 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 2555 
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2555 
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรปรับปรุง 2554 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2555 
ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร ได้แก่ 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2553 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ 2554 
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2553 
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7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2554 
 
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก ่
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2553 
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 
    
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตรได้แก่ 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปิดในปีการศึกษา 2555 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปิดในปีการศึกษา 2557 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปิดในปีการศึกษา 2557 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

 วิสัยทัศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
พันธกิจ 
1.  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมและด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
3.  บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงด้วยการบูรณาการกับองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และความรับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จใน การประกอบ
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและ
ประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยง
กลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือการธ ารงรักษา   
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5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข 
 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 214 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ 139 คน และ
สายสนับสนุน 75 คน คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1 : 0.54 

 

 

 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 

                 ปีการศึกษา 2557คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 139 คน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน (ร้อยละ 0.72) คุณวุฒิปริญญาโท 41 คน (ร้อยละ 29.50) และคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 97 คน (ร้อยละ 69.78) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2557(การนับตัวบ่งชี้ที่ 2.2 , 2.3) 

ภาควิชา ต าแหน่ง 

คุณวุฒิท่ีครองในปัจจุบัน 

รวม 
ปฏิบัติราชการ ศึกษาต่อ 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

รวม 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
รวม 

เคมี 

รอง
ศาสตราจารย ์

2 1 0 3 0 0 0 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

14.5 0 0 14.5 0 0 0 14.5 

อาจารย ์ 9 3 0 12 0 1 1 13 
รวม 25.5 4 0 29.5 0 1 1 30.5 

คณิตศาสตร์ 
สถิติและ
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

1 0 0 1 0 0 0 1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

7.5 2 0 9.5 0 0 0 9.5 

อาจารย ์ 18 12 1 31 0 2 2 33 
รวม 26.5 14 1 41.5 0 2 2 43.5 

ฟิสิกส์ 
รอง
ศาสตราจารย ์

2 2 0 4 0 0 0 4 
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ภาควิชา ต าแหน่ง 

คุณวุฒิท่ีครองในปัจจุบัน 

รวม 
ปฏิบัติราชการ ศึกษาต่อ 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

รวม 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
รวม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

10 1 0 11 0 0 0 11 

อาจารย ์ 8 4 0 12 0 0 0 12 
รวม 20 7 0 27 0 0 0 27 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ศาสตราจารย ์ 1 0 0 1 0 0 0 1 
รอง
ศาสตราจารย ์

2 0 0 2 0 0 0 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

10 3 0 13 0 1 1 14 

อาจารย ์ 12 6 0 18 0 3 3 21 
รวม 25 9 0 34 0 4 4 38 

รวมทั้งคณะ 

ศาสตราจารย ์ 1 0 0 1 0 0 0 1 
รอง
ศาสตราจารย ์

7 3 0 10 0 0 0 10 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

42 6 0 48 0 1 1 49 

อาจารย ์ 47 25 1 73 0 6 6 79 
รวม 97 34 1 132.0 0 7 7 139 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 75 คน 
โดยเป็นข้าราชการ24 คน (ร้อยละ32) พนักงานมหาวิทยาลัย27 คน (ร้อยละ 36) ลูกจ้างประจ า 9 คน 
(ร้อยละ 12) และลูกจ้างชั่วคราว15คน (ร้อยละ 20) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังนี้ 

 
 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

เคมี 4 2 1 5 12 

คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 1 3 2 2 8 

ฟิสิกส์ 4 - 2 2 8 
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ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

 
 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 4 1 4 13 

ส านักงานเลขานุการ 11 18 3 2 34 

รวม 24 27 9 15 75 

ข้อมูลงานบริหารบุคคล ณ วันที่ 7 ก.ย. 58 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์  จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2557  ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิทยาศาสตร์  ปี
การศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะคณะวิทยาศาสตร์  ได้ร่วมรับ
ฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะคณะวิทยาศาสตร์  
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
คณะคณะวิทยาศาสตร์   

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของคณะคณะวิทยาศาสตร์  และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะคณะวิทยาศาสตร์   

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะคณะวิทยาศาสตร์  
ได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ
สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 
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- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ให้คณะคณะ
วิทยาศาสตร์  ภายใน 30 วัน 

 
3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะคณะวิทยาศาสตร์  เตรียมเอกสาร
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์   
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ซึ่ง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  
ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วย
องคป์ระกอบคุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่  16 
ตุลาคม 2558  โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะ
วิทยาศาสตร์  รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผล
การด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.10 คะแนน
ทั้งนี้ เพิ่มเติมได้ตามผลการประเมิน 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 
  

  
  

  
 

4.37   3.86 
ดี 

สกอ. 1.1 
  

ผลการบริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 
  

คะแนน 
 

2.66 2.66  2.67 2.67 พอใช้ 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุก
หลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

53.24  53.32    

  
  
  
  

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 20  20    

สกอ. 1.2 
  
  

อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
  
  

คะแนน 69.56 5.00  69.78 5.00 ดีมาก 

 - ป.เอก 96.00  97    

 - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 
138  139    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
  

คะแนน  3.56   3.56 ดี 

    
  
  

จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการทัง้หมด 42.75 3.56 60 43 3.60  

   - ต าแหน่ง ผศ. 48.00  49    

     - ต าแหน่ง รศ. 10.00  10    

       - ต าแหน่ง ศ. 1.00  1    

       - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 138  139    

  

สกอ. 1.4 
  

จ านวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
  

คะแนน  5.00   5.00 ดีมาก 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปี
การศึกษา 2557 2,595.83   2595.834   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

   - ปริญญาตร ี
2,436.42   2436.417   

    
  
  
  

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) 159.42   159.417   

     - ปริญญาโท 
136.25   136.25   

    
  
  
  

   - ปริญญาเอก 23.167   23.167   

  · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 
132   132   

    
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
19.67   19.66541   

    
  

· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 
 

20   20   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -1.67   -1.672   

  เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  5.00 
  5   

  
  
  
  
  

  
  

ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี คะแนนตาม
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ระหว่าง 10.01 - 20 ) 10.84   10.83648   

สกอ. 1.5 
  
  
  

การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 
  

คะแนน 6 5.00  5 4.00 ดี 

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 1.00   1   

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.00   1   

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 1.00   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

1.00   1   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

1.00   0   

6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

1.00   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

สกอ. 1.6 
  
  
  
  
  

กิจกรรม
นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี
  
  
  
  
  

คะแนน 6 5.00  3 3.00 พอใช้ 

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

1.00   1    

  
  
  
  
  

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1.00  5 1 

  

  
  
  
  

(1) คุณธรรม จริยธรรม 1.00   1 

(2) ความรู้ 1.00   1 

(3) ทักษะทางปัญญา 1.00   1 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.00   1     

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.00   1     

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา  1.00   1     

  
  
  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

1.00   0     

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.00   0     

6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 1.00   0   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

2. การวิจัย   
  

  
  5.00     5.00 ดีมาก 

  สกอ. 2.1 
  
  
  
  

ระบบและ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์ 
  
  
  
  

คะแนน 6 5.00  6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

1.00   1   

  
  
  

2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    1.00   

1 
  

-       ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 

1.00     

-       ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1.00     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

 -       สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

     

    
  

-       กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

1.00     

    
  
  
  

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1.00   1     

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

1.00   1     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

1.00   1     

    
  

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 
 

1.00   1     

  สกอ. 2.2 
  

เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
* 
  

 - จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก 63,640.14 5.00 8,400,498 63,640.1 5.00 ดีมาก 

   - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน  - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  - กลุ่ม
มนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อ
คน   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

 * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน 
5,550,000    5,550,000       

    
  

 * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก 
2,850,498    2,850,498       

    
  

 - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับ
เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 132  132       

    
  
  
  

   - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง)   132.0       

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง) 
    -       

  สกอ. 2.3 ผลงานวชิาการ
ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

64.02 5.00 89 64 5.00 ดีมาก 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

  
  

 - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้น
ไป   

      

  
  
  
  
  
  

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย 119  119    

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั 89  89    

 -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

17.0  17.0    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
3.4  3.4    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

 -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

18.0  18.0    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
7.2  7.2    

    
  

  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40) 
-  -    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

    
  

 -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

1.0  1.0    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.6  0.6    

    
  

 -    บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ

26.0  26.0     



ห น้ า  | 25 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  
  

  
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 20.8  20.8     

 -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

57.0  57.0    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
57  

57 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  -   ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร (1.00) 
  -    

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

  -   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว (1.00)   -    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

    
  
  
  

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) -  -    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

    
  

  -   ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00) 
 

-  -    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

  
  
  
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

 -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหนง่
ทางวชิาการแล้ว (1.00)   -    

  ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

  
  

  
  
  
  

 -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่
ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  -    

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

    
  

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
0  0    

    
  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสรา้งสรรค์ 
0  0    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  -    

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

    
  

 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั (0.40) 

  -    

  
  
  

  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

  
  
  
  
  
  

 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

  -    

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   -    
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 
0  0    

    
  

 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   -    

    
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0  0    

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยทั้งหมด 
139  139    

    
  
  
  

   - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง) 139.0  139.0    

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง) 
  -    

3. การบริการ
วิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการ
วิชาการแก่
สังคม  

คะแนน 

6 5.00  4 3.00 พอใช้ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปทีี่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

1.00   1   

  2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามแผน มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชนจ์ากการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

1.00   1   

    
  

3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการทีบ่ริการแบบให้เปล่า 
 
 

1.00   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  
  
  

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

1.00   0   

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 1.00   0   

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบนั 
 

1.00   1   

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

สกอ. 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 

คะแนน 7 5.00  4 3.00 พอใช้ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

  
  
  
  

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

1.00   1   

2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

1.00   1   

    
  
  
  
  
  
  

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1.00   1   

  
  
  
  

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00   0   

5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1.00   0   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 1.00   1   

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซ่ึงเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ  1.00     0     

5. การบริหาร
จัดการ 

      
  5.00     4.00 ดี 

  สกอ. 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่ม
สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน 

คะแนน 7 5.00  6 4.00 ดี 



ห น้ า  | 34 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสต์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม  2558 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบนัเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

1.00   1    

    
  

2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1.00   0    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  
  
  

3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และระบปุจัจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทีส่่งผลต่อการด าเนนิงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.00   1   

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

1.00   1   

  5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเดน็ความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1.00   1   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1.00   1   

  7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ได้ปรับให้การด าเนนิงานดา้นการประกัน
คุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

1.00   1   

  สกอ. 5.2 ระบบก ากบั
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 

6 5.00  5 4.00 ดี 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  

1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.00   1   

    
  
  
  
  
  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

1.00   1   

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.00   1   

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

1.00   1   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    
  
  
  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

1.00   0   

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 1.00   1   

คะแนนการประเมิน (สกอ.) 
 4.71 

ค.กก.ประเมิน 
4.10  

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.)  ดีมาก   ดี  
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินโดยรวม 
 

              ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  พบว่า   
องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก  มี 1  องค์ประกอบ  คือ การวิจัย  
องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี  มี 2 องค์ประกอบ  คือ การผลิต
บัณฑิต การบริหารจัดการ   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 2  องค์ประกอบ  คือ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 
ตารางท่ี ป. 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการประเมิน 
 ตัวบ่งชี้ I P O รวม  

1. การผลิตบัณฑิต 6 4.52 3.50 2.65 3.88 ดี 
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

13 4.65 3.83 3.83 4.10 ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50             การด าเนินงานของคณะยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51-2.0 การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับพอใช้ 
2.01-2.50                       การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดี 

  2.51-3.00       การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดีมาก 
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5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
บทสรุปผู้บริหาร 
                  คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นด้าน
งานวิจัยและงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงได้ด าเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้ทุกหลักสูตร
มีผลการด าเนินงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดี เช่น จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทุกท่าน ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. ควรทบทวนแผนของ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการบริการวิชาการ แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ทุกปี 
ด าเนินการติดตามผล รายงานผลแก่ผู้ที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
ต่อๆไป 

3. กรอบเวลาของการด าเนินการของกิจกรรมต่างๆยังมีความสับสนระหว่างปีงบประมาณและปี
การศึกษา ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพควรก าหนดกรอบเวลาอ้างอิงให้ชัดเจน
และแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
 
จุดเด่น 
 

1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ และตามแผนพัฒนาประเทศ 
3. มีกิจกรรมเสริมด้านวิชาการให้นักศึกษา ในด้านการท าวิจัย โดยร่วมกับสถาบันอ่ืน และมี

การสนับสนุนงบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และก าหนดตัวชี้วัดของแผน  เพื่อจะได้
สามารถประเมินแผน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ที่ยังมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก
ให้ได้รับการพัฒนา ในระดับท่ีสูงขึ้นและสนับสนุนอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

3. ควรสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้ทุก
หลักสูตรมีผลการด าเนินงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดี เช่น จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทุกท่าน ส่งเสริมระบบการมี
ส่วนร่วมของหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4. ควรมีการวางแผนกระบวนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  

 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
    คณะควรส่งเสริมให้กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามีความเข้มแข็งมากข้ึน โดยการศิษย์เก่าท่ีเป็น
อาจารย์ที่คณะอาจจะเป็นผู้ประสานงานการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมคืนสู่เหย้า การ
ประชุมวิชาการศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า กับคณะและศิษย์ปัจจุบัน  
รวมทั้งควรเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล/ความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
เพ่ิมเติม  
 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
 

- คณะมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูง มีประสบการณ์วิจัย มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย 
และมีบรรยายกาศการท างานวิจัยที่เข้มแข็ง ท าให้คณะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ได้อย่างต่อเนื่อง  
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- คณะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหลายแหล่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ บางส่วนใน
ลักษณะ     Co-funding กับหน่วยงานภายนอกท าให้สามารถพัฒนางานวิจัยทั้งระดับ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ได้เป็นอย่างดี 

- คณาจารย์ในคณะมีผลงานตีพิมพ์อย่างสม่ าเสมอและมีจ านวนมากทั้งในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- คณะควรจัดสรรงบประมาณ หรือจัดท าแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ที่อาจช ารุดจากการใช้
งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อรองรับการท างานวิจัยของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานวิจัยไปในเชิงพาณิชย์ให้มากข้ึน 
- ควรมีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มีการบูรณาการร่วมในหลายสาขาวิชา เพื่อความเข้มแข็งในการ

วิจัยของคณะต่อไป  
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

-  
 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 

- คณะมีการจัดบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ท าให้คณะเป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคล/หน่วยงานภายนอก 
ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการของคณะฯซึ่งได้ด าเนินการอยู่แล้ว 

หากแต่ขาดการประเมินความส าเร็จควรประเมินให้ตรงตามตัวชี้วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของแผน และน าผลการประเมินไปจัดท า 
Improvement plan  และรายงานต่อคณะกรรมการคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

- คณะควรเพิ่มการจัดท าฐานข้อมูล หรือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการของคณะ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตลอดจนการน าผลการ
ประเมินกิจกรรมมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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1. โครงการบริการวิชาการที่ท าอย่างต่อเนื่อง  ถ้าน ามาวิเคราะห์ความส าเร็จ และน ามาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม และส่งเสริมการรับนักศึกษาของคณะได้ 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
 -  
จุดที่ควรพัฒนา 

 
1. ควรมีการปรับการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนให้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของแผน และควรมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนไปปรับปรุงและจัดท า
แผนพัฒนา (Improvement plan) ในปีการศึกษาถัดไป 

2. ควรจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในองค์รวมโดยเฉพาะโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงวิจัยเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามรอบปีงบประมาณ 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
   บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์ของคณะและผู้บริหารของคณะเปิดโอกาสให้มี
การเสนอข้อคิดเห็นในการพบปะประชาคม  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินและท าการวิเคราะห์ต้นทุนของการบริหารจัดการ เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
บริหารงานของคณะ 

2. ควรรายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อติดตามการด าเนินงาน และมีระบบ
ก ากับติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี เช่น การเขียนรายงาน SAR เป็นต้น) 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่  15 -16 ตุลาคม  2558 

วัน-เวลาที่ตรวจประเมินฯ  รายการ 
15 ตุลาคม 2558 

08.30 – 09.00 น. 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมพิจารณาหาแนวทางการประเมินเพ่ือ
แบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ ณ ห้องประชุม Sc 113 ชั้น 1 อาคาร
วิจัย 

09.00 – 09.40 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากร พร้อมฟังรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุม Sc 138 
ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

09.40 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการ

ตรวจสอบเอกสาร 
13.30 – 16.00 น. - สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ (13.30 – 14.30 น.) 
2. ประธานหลักสูตร /ผู้แทนอาจารย์ (14.30 – 15.00 น.) 
3. ผู้แทนบุคลากร / ผู้ใช้บัณฑิต (15.00-15.30 น.) 
5. ผู้แทนศิษย์เก่า /ผู้แทนนักศึกษา (15.00 – 15.30 น.) 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
16 ตุลาคม 2558 
       08.30 – 12.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและตรวจเอกสาร
เพ่ิมเติม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการ

เสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอรายงานสรุปผลการตรวจประเมินต่อ

ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม ณ ห้องประชุม Sc 138 
ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
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หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 


