รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คานา
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็ น รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามองค์ ป ระกอบและเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ โดย คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐาน
อ้างอิง สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง จึงสรุปเป็นรายงานฉบับ
นี้
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งใน การสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา และ
ข้อคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาต่อไป

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
จานวนนักศึกษา
จานวนอาจารย์และบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
1.2 วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
- ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม
ภาคผนวก ข คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วิทยาลัย สานัก สถาบัน ปีการศึกษา 2559
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
6
3.82
ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 2
3
5.00
ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 3
2
5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
1
4.00
ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 5
3
5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
15
4.46
ระดับคุณภาพดี
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม (3-5 ข้อ)
1. อาจารย์ในคณะมีความประทับใจกับบรรยากาศในการทางานและการบริหารงานของคณบดี
2. หลักสูตรทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและอาชีพที่มีความเฉพาะทาง
3. คณะมีเป้าหมายการเรียนการสอนแบบ productive based learning ที่สามารถนาความรู้ของแต่ละที่
สามารถนาความรู้ของแต่ละหลักสูตรมาใช้ประโยชน์ได้จริงรวมทั้งมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการที่ดี
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข (3-5 ข้อ)
1. ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการควรมีการประเมินเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความชัดเจน
และวัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ได้
2. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของอาจารย์และบุคลากรของคณะ
3. ควรวัดผลลัพธ์ของนักศึกษามากกว่าชิ้นงาน
4. ควรมีการติดตามผลลัพธ์ของนั กศึกษามากกว่าการติดตามแบบชิ้นงาน โดยระบุใน มคอ.3และ มคอ.5
ของหลักสูตร เพื่อคณะจะได้ติดตามรวบรวบ และรายงานผลต่อไป
5. ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในฐานที่สูงขึ้น เช่น TCI1 TCI2 หรือ บทความวิชาการในระดับนานาชาติ
เป็นต้น เพื่อให้มี Impact factor ที่สูงขึ้น
5. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ จั ดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยกาหนดวันประเมิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ/วิทยาลัย ประชุม
ร่วมกับ คณะกรรมการบริ ห ารคณะและคณาจารย์ป ระจา เพื่ อแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น แจ้ง
วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของคณะ
(2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ผู้อานวยการ
ประธานบริหารหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้คณะได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทาการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ วนที่เป็ น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด

บทที่ 1 บทนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
1.3 ประวัติความเป็นมา

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการจั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิท ยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และ
เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 หมวดวิช าวิท ยาศาสตร์ได้ เปลี่ ย นฐานะเป็ น คณะวิช าวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้
ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ หมวดวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ หมวดวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หมวดวิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาหั ตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ โครงสร้างการบริห าร มี
หัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมี
จานวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา และ
ภาควิ ช าอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ จั ด การศึ ก ษาโดยผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แต่ยังคง
จัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตาแหน่งคณบดี
ในปี พ.ศ. 2540 การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรม
วิชา
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชา
จวบจนถึงปัจจุบัน
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ก้าวล้า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
2.2 ปณิธาน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
3.1 โครงสร้างองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หลักสูต
ร

งานบริหารทั่วไป

งานบริการ
การศึกษา

สานักงานคณบดี

งานพัฒนา
นักศึกษา

ศูนย์
วิทยาศาสตร์

3.2 โครงสร้างการบริหาร

คณบดี

ผู้ช่วย
คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี

รองคณบดี

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

แม่บ้าน

คนขับรถ

เจ้าหน้าที่
อาจารย์
4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
นางกนกพร

ถกลภักดี
แพงศรี
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
ผศ.ดร.พรรณวิภา
อาจารย์ไพรินทร์
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
อาจารย์กิตติศักดิ์
อาจารย์ ดร.บุษยา
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา
รศ.ดร.ศศมล
ผศ.กนกวรรณ

ถกลภักดี
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
แพงศรี
มีศรี
อุ่นเสน่หา
สิงห์สูงเนิน
จูงาม
ขาทอง
ผาสุข
ปุณณะตระกูล

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฯ
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารฯ

ผศ.ดร.ณพัฐอร
ผศ.ดร.เยาวภา
ผศ.ดร.รัตถชล
ผศ.ดร.ณัฐสิมา
อาจารย์เศรษฐพงศ์
ผศ.อมีนา
อาจารย์ ดร.สินีนาถ
อาจารย์ชลลดา
อาจารย์วิศรุต
อาจารย์ศกุนตาล์
อาจารย์จุฑารัตน์
นางกนกพร

บัวฉุน
แสงพยับ
อ่างมณี
โทขันธ์
วงษ์อินทร์
ฉายสุวรรณ
สุขทนารักษ์
พละราช
ขวัญคุ้ม
มานะกล้า
โพธิ์หลวง
สัณห์ฤทัย

ประธานหลักสูตรเคมี
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์
ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ
ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ
ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ
ประธานหลักสูตรโภชนาการฯ
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ลาดับ
ที่

ระดับปริญญา

1

ระดับปริญญาตรี

2
3

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

4

ระดับปริญญาตรี

5

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คหกรรมศาสตร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

วันที่สภา
ปีที่
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง
อนุมัติ
ล่าสุด
หลักสูตร
2558
5 กุมภาพันธ์
2558
2560
2560

2562

วท.บ.
2562

6

ระดับปริญญาตรี

เคมี

วท.บ.

7

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

8

ระดับปริญญาตรี

วท.บ.

9

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โภชนาการและการ
กาหนดอาหาร

วท.บ.

2558
2560
2560
2562

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร
8 เมษายน 2558

3 มีนาคม 2559 13 มิถุนายน 2559

3 พฤศจิกายน
2559
6 ธันวาคม
2561
1
พฤศจิกายน
2561
5 กุมภาพันธ์
2558
1 กันยายน
2559
3 พฤศจิกายน
2559
6 ธันวาคม
2561

3 พฤษภาคม
2560
21 กรกฎาคม
2562
21 กรกฎาคม
2562

12 พฤษภาคม
2558
27 มีนาคม 2560
8 กันยายน 2560
21 กรกฎาคม
2562

10

ระดับปริญญาตรี

11

ระดับปริญญาตรี

12

ระดับปริญญาตรี

13

ระดับปริญญาตรี

14

ระดับปริญญาตรี

15

16

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

การจัดการภัยพิบตั ิ
และบรรเทาสา
ธารณภัย
ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
มาตรวิทยา
อุตสาหกรรมและ
ระบบคุณภาพ
(ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตรศึกษา

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมฯ

วท.บ.

วท.บ.

2560

20 มิถุนายน
2560

6 ธันวาคม 2560

3 พฤษภาคม
2560
3 สิงหาคม
2560

14 พฤศจิกายน
2560
8 กุมภาพันธ์
2561

2562

7 มีนาคม
2562

16 เมษายน
2563

2562

7 มีนาคม
2562

2556

6 กันยายน
2555

2562

4 เมษายน
2562

2560
2561

วท.บ.

วท.ม.
ปร.ด.

13 มิถุนายน
2556
(ปิดหลักสูตร)
11 ธันวาคม
2562

6. จานวนนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 856 คน
นั ก ศึ ก ษาภาคเสาร์ -อาทิ ต ย์ จ านวน 127 คน ระดั บ ปริญ ญาเอก จ านวน 13 คน ปริ ญ ญาโท 3 คน
รวมทั้งสิ้น 999 คน
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมด 96 คน โดยปฏิบัติงานอยู่จริง 88
คน และลาศึกษาต่อ 8 คน จานวนบุคลากร จานวน 30 คน รวม 118 คน
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ

รวมงบประมาณ
ทั้งสิน้

ปีงบประมาณ 2563
หมวดรายจ่าย
งบประมาณคณะ
งบประมาณศูนย์วิทย์
1. งบดาเนินการ

งบประมาณ
แผ่นดิน
1,959,500
1,200,000
รวมงบประมาณ
3,069,300

งบ
รายได้
4,558,600
1,500,000

งบอุดหนุน

5,608,600

-

-

6,518,000
2,700,000
9,218,000
8,677,900

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2.งบครุภัณฑ์
3. เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
บริการวิชาการ
- พันธกิจสัมพันธ์
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-ประกันคุณภาพ
- วิเทศสัมพันธ์
- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3,069,300
-

4,478,600
30,000
1,100,000
1,118,800
-

90,200
90,200
-

7,547,900
30,000
1,100,000
1,118,800
90,200
90,200
9,218,000

รวม
8.2 อาคารสถานที่

คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตั้ งอยู่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีรหัสไปรษณีย์ 13180
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์

เป็นคณะที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศ
งานสร้างสรรค์
เพื่อการบริห ารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ครอบคลุมทุกประเด็นและผู้บริหารสามารถนามาใช้
ตัดสินใจได้
2.ทุนวิจัย

2.1 คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยปรับระบบการเสนอขอ
งบประมาณงานวิ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานของ

3. คณะควรมีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจ

คณาจารย์
2.2 มหาวิทยาลัยมีระบบรองรับสาหรับอาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใช้ในการกากับ
ติดตามการดาเนินงานวิจัยของอาจารย์
3.1 คณะมีการทบทวนและวิเคราะห์แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงใน
การบริหารงานในคณะ
3.2 คณะมีการนาแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ต่อคณะอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึกษา ค่าเป้าหมาย
แห่งชาติ
: ค่าเฉลี่ย 4.51
ในปีการศึกษา 2562 คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
มี ห ลั ก สู ต รที่ มี บั ณ ฑิ ต จบการศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การประเมิ น จากผู้ ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.53
ค่าเฉลี่ย 4.53
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

บั ณ ฑิ ต จ านวน 9 หลั ก สู ต ร โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ผลรวมของคะแนน
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.53 มีผลการ คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ตนเอง
กรรมการ

ระดับปริญญาตรี

1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

คะแนนที่ได้ =

4.14 คะแนน
4.88 คะแนน
4.97 คะแนน
4.80 คะแนน
4.49 คะแนน
4.35 คะแนน
4.48 คะแนน
4.52 คะแนน
4.16 คะแนน
40.79 คะแนน
4.53 คะแนน

40.79
9

: 4.53 คะแนน

: 4.53คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 35
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
ประจ าทั้ งหมด (นั บ รวมที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ) จ านวน 96 คน มี ร้อยละ 38.64
ร้อยละ 38.64
คณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก จานวน 34 คน เมื่อ
ค านวณตามสู ต ร พบว่ า ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 35.42 คะแนนที่ ไ ด้ ตนเอง
กรรมการ
เท่ากับ 4.42 คะแนน
: 4.83 คะแนน
: 4.83 คะแนน
วิธีการคานวณ :
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 บรรลุ
 บรรลุ
34
X 100 = ร้อยละ 38.64
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
88
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน
38.64
X 5 = 4.83 คะแนน
40

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ)

96

จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

8

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

34

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

38.64

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 60
ผลการประเมิน
คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มี จ านวนอาจารย์ ป ระจ า : ร้อยละ 40.91

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 88 คน มีจานวนอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 36 คน เมื่อคานวณ
ตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง คะแนนการประเมิน
วิ ช าการ เท่ า กั บ ร้อ ยละ 40.91 คะแนนที่ ได้ เท่ า กั บ 3.12 มี ตนเอง
: 3.41 คะแนน
รายละเอียดอาจารย์ของคณะดังนี้วิธีการคานวณ :

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 40.91
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 3.41 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
36
X
= ร้อยละ 40.91
88
100
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
40.91
X 5 = 3.41 คะแนน
60

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

อาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

96

อาจารย์ประจาทีศ่ ึกษาต่อ

8

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

52

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.

33

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.

3

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
ตัวบ่งชี้

36

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ข้อค้นพบ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษา
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จานวน 54 เรื่อง
โดยเป็ น ผลงานค่าน้ าหนั ก 0.20 จ านวน จานวน 50 เรื่อง
ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 4 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของ
ผลงานของนักศึกษา เท่ากับ 11.60

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 40
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 1.18
คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 0.15 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 1.18
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 0.15 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

- จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)

50

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(0.4)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1(0.8)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0)

งานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)

4
-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง ประเทศ (0.80)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับ ภูมิภ าคอาเซีย น/
นานาชาติ (1.00)

สรุป

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)

50
-

10
-

4
54

1.60
11.60

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้

1.5

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
คณะมีการจัดกิจกรรมการให้คาปรึกษานักศึกษา โดย
ผ่ า นช่ อ งทาง Facebook ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ ก
ปรึ กษาผ่ านช่อ งทาง Facebook /Line และคณะมี การ
ก ากั บ ติ ด ตามในการท างานของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจ กรรมการให้ ข้อมู ล แหล่ งงานและกิจ กรรม
พิเศษนอกหลักสูตรภายในคณะ
2. กิจ กรรมการให้ ข้อมู ล แหล่ งงานและกิจ กรรม
พิ เ ศษนอกหลั ก สู ต รจากหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3. กิจ กรรมการให้ ข้อมู ล แหล่ งงานและกิจ กรรม
พิเศษนอกหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
 5. มี น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมิ น สู ง ขึ้ น หรื อ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ
นักศึกษา
 6. ให้ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

1.6

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อดังนี้
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
 3. จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกั น
คุณภาพแก่นักศึกษา
 4. ทุกโครงการหลักที่ดาเนินการ มีการประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
 5. ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้

2.1

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ระบบและกลไกการบริห ารและพั ฒ นางานวิจัยหรื อ ค่าเป้าหมาย
งานสร้างสรรค์
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อดังนี้
ผลการประเมิน
 1. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ : 5 ข้อ
สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการบริห ารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
คะแนนการประเมิน
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตนเอง
ในประเด็นต่อไปนี้
: 5 คะแนน
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
การบรรลุเป้าหมาย
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
 บรรลุ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ไม่บรรลุ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
- ห้ องสมุดหรือแหล่งค้น คว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจัย หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
หรืองานสร้างสรรค์
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ เช่ น ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ(visiting professor)
 3. จั ด หางบประมาณการวิจั ย เพื่ อ ใช้ เป็ น ทุ น วิ จั ย
และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตี พิม พ์ในวารสารระดับ ชาติ ห รื อนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ บทความ
วิ ช าการ ในการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์
ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
 5. มี ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม ร ะ บ บ ก ล ไก ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ข้อค้นพบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ป ระจ า จ านวน 87 เรื่ อ ง โดยเป็ น ผลงานค่ า
น้าหนัก 0.20 จานวน จานวน 61 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40
จ านวน 6 เรื่ อ ง ค่ า น้ าหนั ก 0.60 จ านวน 9 เรื่ อ ง
ค่าน้ าหนั ก 0.80 จานวน 6 เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00
จานวน 2 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจาเท่ากับ 27.40
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)

88

2.จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

8

ผลงานวิชาการ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
61
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
6
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.4)
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.4)

-

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

9

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
1(0.8)

6

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

2

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 20
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 31.14
: ร้อยละ 31.14
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
(1.0)
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.0)

-

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.0)
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ(1.0)

-

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตนว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ จดทะเบียน(1.0)
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.0)
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ(1.0)

-

ผลงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(0.60)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ(0.80)

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(1.0)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ(1.0)

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

61
6
9
6
2

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
12.20
2.40
5.4
4.8
2

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่ ค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ : ร้อยละ 20
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ
ผลการประเมิน
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 44.31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ ประจาทั้งหมด
(รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 96 คน มี อาจารย์ ประจาที่ ดารง คะแนนการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 36 คน
ตนเอง
: 5 คะแนน
วิธีการคานวณ :
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 บรรลุ
38
X 100
= ร้อยละ 43.18
 ไม่บรรลุ
88

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 44.31
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

เปรียบเทียบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
43.18
X 5 = 5 คะแนน
20

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

อาจารย์ประจา (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

88

จานวนผลงาน

38

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้

3.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

การบริการวิชาการต่อสังคม
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. คณะมีการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ
เลือกชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดทาแผนบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตาม
จุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
คะแนนการประเมิน
 2. คณะมี ก ารก ากั บ ดู แ ลกระบวนการให้ บ ริ ก าร ตนเอง
วิช าการ มี การจั ดกิ จ กรรมที่ ส ร้ างประโยชน์ แ ก่ชุ ม ชน : 5 คะแนน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

3.2

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
และท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
ของคณะ
 ไม่บรรลุ
 3. คณ ะมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ  ไม่บรรลุ
หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
และท้องถิ่น
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
 5.คณะมีการดาเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
 6. คณะมีการกากับ ติดตามผลการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
: 6 ข้อ
 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการ ผลการประเมิน
กับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต มีค่า : 5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
 2. มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตาม คะแนนการประเมิน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ตนเอง
 3. มีน วั ต กรรมหรือผลงานบริการวิช าการที่ ส ามารถ : 5 คะแนน
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถ
การบรรลุเป้าหมาย
น าผลการบริก ารวิ ช าการไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเศรษฐกิ จ
 บรรลุ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการศึ ก ษาตามนโยบายของสภา
 ไม่บรรลุ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
 4. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโครงการบริ ก าร ต่างจากที่ระบุใน SAR)
วิชาการที่ได้ดาเนิ นการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 5 .มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการ
ตนเองตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะดั บ
คุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ ไม่
น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้

4.1

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้
: 5 ข้อ
 1. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมิน
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ : 4 ข้อ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน
คะแนนการประเมิน
 2. กากับ ติดตามให้ มีการดาเนิ น งานตามแผนด้าน ตนเอง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
: 4 คะแนน
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 4 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ  บรรลุ
 บรรลุ
เป็นไทย
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 4 . เผ ย แ พ ร่ กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
 5. ก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

5.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม ค่าเป้าหมาย
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
: 5 ข้อ
ผลการประเมิน
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
:5 ข้อ
 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการ
คะแนนการประเมิน
นาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการ
ตนเอง
ประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบ
: 5 คะแนน
เวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธ์ มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ  บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลการประเมิน
: 5 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
 2. ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ต่างจากที่ระบุใน SAR)

นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และคณ ะมี ก ารเผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
 3. มีก ารจัด ท าแผนบริห ารความเสี่ยงที่ เป็ น ผลจาก
การวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย
ภายนอก หรือปั จ จัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม
 4. มีการประเมินการบริห ารคณะด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่ างครบถ้ว นทั้ง 10 ประการ โดยผู้ เรียน ลู กค้ า
กลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมี
การดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้
เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการ
ทางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด

ตัวบ่งชี้

5.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
 2. มีการกากับ ติ ดตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการ คะแนนการประเมิน
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สายวิ ช าการและสาย ตนเอง
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไป : 5 คะแนน

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลการประเมิน
: 6 ข้อ
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ตามแผนที่กาหนด
 3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 6. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้

5.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติด ตามให้ ก รรมการประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณาทุ กภาค
การศึกษา
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ค่าเป้าหมาย
: 5 ข้อ
ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

ผลการประเมิน
: 5 ข้อ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อทราบ
 5. น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ ของ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะเพื่ อ พิ จ ารณา รวมถึ ง
ปรับ ปรุงผลการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย 40.79
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
4.53
4.51
9
=
บริหารจัดการหลักสูตร
คะแนน
โดยรวม
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
34
35
ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
X100 = 38.64 %
88
ปริญญาเอก
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
36 X100 = 40.91 %
60
ประจาคณะที่ดารง
88
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ ร้อยละ
11.60
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 40
100 = 1.18
983
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
(ปริญญาโท) ผลงานของ ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ 40
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- (ปริญญาเอก) ผลงานของ ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 80
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ 6 ข้อ
6 ข้อ (1,2,,3,4,5,6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ (1,2,,3,4,5,6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ
4.53 คะแนน

บรรลุ

4.83คะแนน

ไม่บรรลุ

3.41 คะแนน

0.15

บรรลุ
บรรลุ

0.15 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
5 ข้อ (1,2,3,4,5)
กลไกการบริหารและ
5 ข้อ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
ร้อยละ 26.80
10
X
= 30.45 %
วิชาการของอาจารย์
20
0
88
ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ร้อยละ
ผลงานวิจัยหรืองาน
20
38
สร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
10
X
= 43.18 %
สร้างนวัตกรรมที่
0
88
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศ/แก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น/
ปัญหาระดับประเทศ

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ 6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความสาเร็จของการ
บริการวิชาการ

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
เฉลี่ยรวม
3.82 คะแนน

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
4 ข้อ (1,2,3,5)
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ 5 ข้อ
ความเป็นไทย

ไม่บรรลุ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5 ข้อ

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

5 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

บรรลุ

5 คะแนน

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
กากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คะแนนประเมินเฉลีย่

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและ
นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

6
3

4.12
-

5.00
5.00

2.34
5.00

3.82
5.00

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

2

-

5.00

5.00

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

1

-

4.00

-

4.00

ระดับคุณภาพดี

3
15

4.12
ดี

5.00
4.88
ดีมาก

3.94
ดี

5.00
4.46

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
ค ณ ะ มี เป้ า ห ม า ย ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
productive learning ที่ส ามารถนาความรู้ของแต่
ละหลั ก สู ต รมาใช้ ป ระโยชน์ ได้ จ ริ ง ในสายอาชี พ
รวมทั้งมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการประชามสัมพันธ์หลักสูตรให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ใกล้เคียง
2.ควรวัดผลลัพธ์ของนักศึกษามากกว่าชิ้นงาน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการสนับสนุนกิจกรรม productive learning ต่อไป
ในทุกปีการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.สนับสนุนให้หลักสูตรออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรก่อน
เปิดภาคการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใกล้เคียง
2.ควรมีการติดตามผลลัพธ์ของนักศึกษามากกว่าการ
ติดตามแบบชิ้นงาน โดยระบุใน มคอ.3และ มคอ.5 ของ
หลักสูตร เพื่อคณะจะได้ติดตามรวบรวบ และรายงานผล
ต่อไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยจานวนมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในฐานที่สูงขึ้น เช่น
TCI1 TCI2 ห รื อ บ ท ค ว า ม วิ ช าก าร ใน ระ ดั บ
นานาชาติ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ มี Impact factor ที่
สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินตัวชี้วัดโครงการยังไม่ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการควรมีการ
ประเมินเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ได้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรมีการจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการให้แก่
และวัฒนธรรมในระดับคณะและให้หลักสูตรมีส่วน หลักสูตร
ร่วม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของ
อาจารย์และบุคลากรของคณะ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2562
- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562
- ภาพประกอบ

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึกษา 2562

- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดการ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
****************************************************************************
ระดับคณะ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
08.00 น. - 08.30 น. - ลงทะเบียน (ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1)
08.30 น. - 09.00 น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพบผู้บริหาร
- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
- ประธานกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน กระบวนการ และ
เกณฑ์การประเมินและแนะนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
09.00 น. – 12.00 น. - ดาเนินการตรวจประเมิน ระดับคณะตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวันธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
13.00 – 14.30 สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
14.30 – 16.30 ตรวจประเมินและสรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.
*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

- ภาพประกอบ

