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ค าน า 
 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดย คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐาน
อ้างอิง สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง จึงสรุปเป็น
รายงานฉบับนี้ 
 

 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งใน การสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และ
ข้อคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาต่อไป 
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สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า   
สารบัญ  
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร  
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส่วนที่ 1   บทน า  
              1.1   ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
                          ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
                          ปรัชญา ปณิธาน เปา้หมายและวัตถุประสงค์  
                          โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร     

   รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร   

   หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

   จ านวนนักศึกษา  

   จ านวนอาจารย์และบุคลากร  

               ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่      

          ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา  

   1.2  วิธีการประเมิน  

ส่วนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้    
 - ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดบัคณะ   

ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   
 - ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดบัคณะ (ตาราง 1)  
 - ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)  
 - ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ  

ภาคผนวก  
     ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม  

     ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วิทยาลัย ส านัก สถาบัน ปีการศกึษา 2559 

 

                ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
1. ข้อมูลทั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดย
ตลอดในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 10 
หลักสูตร ได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร ซึ่งรับ
การตรวจประเมิน 13 หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาปี 54 ได้จบการศึกษา จึงไม่
ต้องรับการตรวจประเมิน และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ประจ ารวม
ทั้งหมด 101 คน ปฏิบัติงานจริง 89 คน  ลาศึกษาต่อ 8 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 35 คน มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งหมด 1,327 คน จ าแนกออกเป็นนักศึกษาภาคปกติ 1,041 คน และภาคพิเศษ 
286 คน ปริญญาโท ภาคปกติ 2 คน และภาคพิเศษ 12 คน รวม 14 คน 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน I P O คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.60 5.00 3.30 4.02 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13      

ผลการประเมิน  3.95 5.00 4.15 4.55 ระดับคุณภาพดี
มาก 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.โดย
ก าหนดวันประเมิน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ 
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ผู้อ านวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้คณะได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 



บทท่ี 1 บทน า 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเมื่อปี 
พ .ศ . 2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  ตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

ต่อมาในปี พ .ศ. 2520 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆ ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หมวดวิชา   
คหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ โครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้าคณะเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 9 
ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิต  

ในปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  แต่ยังคงจัด
การศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรีต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบัน     
ราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบัน    
ราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหาร
คณะเปลี่ยนจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นต าแหน่งคณบดีในปี พ.ศ. 2540 การบริหารงานเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 โดยประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชา    
จวบจนถึงปัจจุบัน 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า   คุณธรรมเด่น  เน้นการพัฒนา  ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
 
 
 
 



1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ 
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 
เป็นคณะที่น้อมนาแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการ

การศึกษา 
งานพัฒนา

นักศึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 



 
โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจ าคณะ กรรมการอ านวยการ)  
 
รายช่ือผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล รองคณบดี 
นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้าส านักงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล รองคณบดี 
นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้าส านักงาน 

คณบดี คณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

อาจารย์ 

 เจ้าหน้าที่   แม่บ้าน   คนขับรถ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

คณะกรรมการบริหาร 

อาจารย์ 



อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดี 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ล าดับ
ที ่

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีท่ี

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.      
 ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

1 ระดับปริญญาตร ี คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

วท.บ. 2558  
5 กุมภาพันธ์ 

2558 

8 เมษายน 2558 

2 ระดับปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร ์ วท.บ. 2560 3 มีนาคม 
2559 

13 มิถุนายน 2559 

3 ระดับปริญญาตร ี วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วท.บ. 2560 3 
พฤศจิกายน 

2559 
29 มีนาคม 2556 

4 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วท.บ. 2560 1 กันยายน 
2559 

 

5 ระดับปริญญาตร ี อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

วท.บ. 2557 6 กุมภาพันธ์ 
2557 

8 เมษายน 2558 

6 ระดับปริญญาตร ี เคม ี วท.บ. 2558 5 กุมภาพันธ์ 
2558 

12 พฤษภาคม 
2558 

7 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. 2560 1 กันยายน 
2559 

27 มีนาคม 2560 

8 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
2560 

3 
พฤศจิกายน 

2559 
 

9 ระดับปริญญาตร ี โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

วท.บ. 2557 9 มกราคม 
2557 

17 เมษายน 2557 

10 ระดับปริญญาตร ี การจัดการภัยพิบตัิ 
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

วท.บ. 2560 
  

11 ระดับปริญญาตร ี ฟิสิกส์ประยุกต ์ วท.บ. 2560   
12 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. 2556 6 กันยายน 

2555 
13 มิถุนายน 2556 

13 ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษา ปร.ด. 2557 2 ตุลาคม 
2557 

30 มกราคม 2558 

http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/169.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/169.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf169.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/6.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf183.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/4.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/4.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf4.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf159.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf170.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf170.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf207.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf157.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf114.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf166.pdf


1.7 จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

       

หลักสตูร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด  (2559) (2558) (2557) (2556) 
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 15 - - - 32 
 คหกรรมศาสตร์ 52 48 34 44 5 183 
 เคมี 12 15 - - - 27 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 8 13 18 13 1 53 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 44 64 54 54 33 239 
 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 18 19 21 - - 58 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 24 25 31 8 115 
 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย - - - 16 1 17 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 15 14 18 8 61 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 32 48 37 - - 117 
 รวม  216 261 203 176 48 902 
  

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
       

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด  (2559) (2558) (2557) (2556) 
 คหกรรมศาสตร์ - - - 10 - 10 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 13  8 9 19 49 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 7 15 4 26 
 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย - - - - 8 8 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 17 10 -  27 
 รวม  13 17 25 34 31 120 
  

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
      

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด (2559) (2558) (2557) (2556) 
วิทยาศาสตรศึกษา 3 - - - 1 4 

รวม  3 - - - 1 4 
 
 
 
 

 

- - - 

  



ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด (2559) (2558) (2557) (2556) 
วิทยาศาสตรศึกษา 8 - - - - 8 

รวม  8 - - - - 8 
 
1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมดจ านวน   102  คน หักไป 5 คน 
เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไม่ครบ 9 เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน โดยปฏิบัติงานอยู่จริง 89 คน 
และลาศึกษาต่อ 8 คน  จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการดังตาราง 
 
ตาราง จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ สถานภาพ 
จ านวนอาจารย์ 

(คน) 
1 รวมจ านวนอาจารย์ 102 
 หักไป 5 คน เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไมค่รบ 9 

เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน 
5 

2 ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 56 
 อาจารย์ คุณวุฒิป.เอก 17 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 10 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 12 
 รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ  ป.โท - 
 รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 2 
 ศาสตราจารย์  - 
3 จ านวนลาศึกษาต่อ (ต่อ) 8 
4 รวมที่อยู่ปฏิบัติงาน (คน) 89 

 
1.9 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 13180 
 
 
 
 
 



1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.04 ระดับคณุภาพพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  3 4.99 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  2 4.50 ระดับคณุภาพด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.39 ระดับคณุภาพด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด 

จ านวน 11 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
ตรวจ

ประเมิน
วันที ่

องค์ประ 
กอบที่ 1 

ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ

ที่ 2 - 6 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

ผ่าน 3.13 31 ก.ค.
60 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ผ่าน 3.56 31 ก.ค.
60 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 3.48 1 ส.ค.60 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ผ่าน 3.37 1 ส.ค.60 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่าน 3.36 4 ส.ค.60 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ 

ผ่าน 3.40 31 ก.ค.
60 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร 

ผ่าน 3.12 1 ส.ค.60 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ผ่าน 3.09 4 ส.ค.60 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ผ่าน 3.17 2 ส.ค.60 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ผ่าน 3.48 3 ส.ค.60 

ค่าเป้าหมาย 
:  ค่าเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน : 
ค่าเฉลี่ย 3.30 

ผลการประเมิน : 
ค่าเฉลี่ย 3.30 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.30 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.30 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ศึกษา  
11. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา  

ผ่าน 3.19 3 ส.ค.60 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร  

36.35  

จ า น ว น ห ลั ก สู ต รทั้ งห ม ด ที่ ค ณ ะ
รับผิดชอบ 

11 หลักสูตร  

คะแนนที่ได้ 3.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อค้นพบ  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 97 คน  มีคณาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 29 คน  เมื่อค านวณตามสูตร 
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
ร้อยละ 30 คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.75  คะแนน 
วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

29 X 
100 

= ร้อยละ 29.897 
97 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

29.897 
X 5 = 3.74 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) 8 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 29 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 30 
ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 30 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 30 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.69คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.74 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อค้นพบ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 97 คน  มีจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 24 คน  เมื่อค านวณ
ตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  25 คะแนนที่ได้เท่ากับ   2.10   

วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

24 X 
100 

= ร้อยละ 24.74 
97 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

24.74 
X 5 = 2.06 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

97 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 73 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผศ. 22 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรศ. 2 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศ. - 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 52.15 
ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 24.49 

ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 24.74 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.04 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.06 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
ข้อค้นพบ  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,034 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี 
(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1,261.39 

3.จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  

98 

4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

12.87:1 

5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

20:1 

6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

12.87-20 =-7.13 

7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์
มาตรฐาน 

-35.65 

ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิด
เป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

12.87-20 
x 100 =  ร้อยละ -35.65 

20  

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ ≥10 
ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ -35.65 

ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ -35.65 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : :  5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้  6  ข้อ ดังนี้ 
 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
……………………………………………………………………………………………… 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………… 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 5. มีน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็น ไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรน าข้อมูลผลการด าเนินงานการ
ทบทวนและปรับปรุงการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษามาวิเคราะห์
และจัดท าเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อดังนี้ 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………… 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน  
………………………………………………………………………………… 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
ข้อเสนอแนะ 
ควรตั้งค่าเป้าหมายให้ท้าทายและให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการ Reprofile ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้:  6 ข้อดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ(visiting professor)  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงิน
สนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 
7,585,416.- บาท ทุนภายใน จ านวน 1,913,100.- บาท ทุน
ภายนอก จ านวน 5,672,316.-บาท รวมทัง้หมด จ านวน 
7,585,416.- บาท มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผู้
ศึกษาต่อ) จ านวน 89 คน ซึ่งไดร้ับทุนภายใน  16 ทุน ทนุ
ภายนอก  5 ทุน ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับทุนทัง้สิ้น 34 ทา่น โดย
รายละเอียดดังนี้  
ข้อมูลพื้นฐาน1913 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,913,100 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5,672,316 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจริง (ไม่นับ
รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 89 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน 
ผลการประเมิน  
: 87,850.08 บาท/คน 

ผลการประเมิน 
 : ค่าเฉลี่ย 85,229.39 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :  5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

7,585,416 
= 

85,229.39 บาท/
คน 89 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
85,229.39 

x 5 = 5  คะแนน 
60,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ข้อค้นพบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า จ านวน 90 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.20 23 4.60 
0.40 21 8.40 
0.60 19 11.40 
0.80 17 13.60 
1.00 10 10 
รวม 90 48 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 48 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

48 
 x 100 =   49.48 % 97 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
          49.48 x 5 = 8.25 คะแนน 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: วิทย์ฯ 27.60 % 
ผลการประเมิน  
: ร้อยละ 50 

ผลการประเมิน 
 : ค่าเฉลี่ย 53.93 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
ข้อเสนอแนะ 
แผนบริการวิชาการไม่ได้แยกออกจาก
แผนฏิบัติการของคณะ 

 
 
 
 



 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้6 ข้อ  ดังนี้ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้ งจั ดส รรงบประมาณ เพ่ื อ ให้ ส ามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการ Reprofiling ของ
มหาวิทยาลัยและเป็นการและเป็นการสืบสาน
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมให้เป็น           
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 7 ข้อดังนี้ 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ าข อ งก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

ค่าเป้าหมาย 
: 7 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 7 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 : 7 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
    บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   สาย
สนับสนุน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ต รวจส อบ คุ ณ ภ าพ  และการป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ  ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน     

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   



ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 6.มี ผลการประเมินคุณ ภาพทุ กหลักสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

36.35 
= 

3.30 
คะแนน 

ไม่บรรลุ 
3.30 คะแนน 11 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 
30 

 

29 
X100 = 29.90 % 

ไม่บรรลุ 

3.74 คะแนน 97 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

24 X100 = 24.74 % 
 

ไม่บรรลุ 2.06 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
12.87 

X100 = -35.65 
% 

 
 

บรรลุ 5 คะแนน 20 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรลุ 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรลุ 
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.05 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 

 
บรรลุ 

 
5 คะแนน 



ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
วิทย์ฯ 
54,140 
วิทย์ฯ
สุขภาพ 
45,100 

 
7,585,416 

= 85,229.39 บาท/
คน 

 
 
 

บรรลุ 
 
 
 

 
 
 

5 คะแนน 

    89 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

48 
X 100 = 53.93 % 

 
 

บรรลุ 

 
 

5 คะแนน 89 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรลุ 
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 

 
บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 

 
 

บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 

 
บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 



 
2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน I P O คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.60 5.00 3.30 4.02 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13      

ผลการประเมิน  3.95 5.00 4.15 4.55 ระดับคุณภาพดี
มาก 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การส่งเสริมให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาและการปรับปรุงการพัฒนาการ
ให้บริการ 
 
 
2. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

1. คณะควรน าข้อมูลผลการด าเนินงานการทบทวนและ
ปรับปรุงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาของหลักสูตรมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
2. ควรตั้งคา่เป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ท้าทายและให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ตามท่ีได้มีการ Reprofile มหาวิทยาลัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารย์ในคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงผลงานวิจัยเป็น
จ านวนมาก 
 
 

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการผลิตผล
งานวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ในคณะ โดยเฉพาะอาจารย์รุ่น
ใหม่ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่ท างานวิจัยมากขึ้น 
 
 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 
โดยเฉพาะประเด็นด้านการวิจัย 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
และการบริการวิชาการ ส่งผลให้เกิดการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการในพ้ืนที่เดิมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อน ามาพัฒนาการบริการ
วิชาการในพื้นที่เดิมให้เกิดความยั่งยืน 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แผนบริการวิชาการ 
 

ควรแยกแผนบริการวิชาการออกจากแผนปฏิบัติการของ
คณะ  

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 

 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การพัฒนาแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 
 

ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการ Reprofile 
มหาวิทยาลัย และเป็นการสืบสานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น 

 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 

  
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่าง
เข้มแข็ง จนส่งผลให้ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินใน
ระดับดี 
 

- สร้างวัฒนธรรม/ การด าเนินการด้านประกันคุณภาพให้
เป็นระบบ  
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อหน่วยของหลักสูตร 
 

- ควรน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อหน่วยของหลักสูตรมา
ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการบริหารและการตัดสินใจ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 
 
 
 

 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. มีการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างเข้มแข็ง จน
ส่งผลให้ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินในระดับดี 

2. อาจารย์ในคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงผลงานวิจัย
เป็นจ านวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 - ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2559 
- ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุพักรับประทานอาหารเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
*ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ก าหนดการ 
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคารเรียน 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

**************************************************************************** 
ระดับคณะ  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
08.00 น. - 08.30 น. - ลงทะเบียน  (ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3) 
08.30 น. - 09.00 น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพบผู้บริหาร 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน  
- ประธานกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน  กระบวนการ และ
เกณฑ์การประเมินและแนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

09.00 น. – 12.00 น. - ด าเนินการตรวจประเมิน ระดับคณะตามตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวันธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

13.00 – 14.30 ตรวจประเมิน (ต่อ) 
14.30 – 16.30 ตรวจประเมินและสรุปผลการประเมิน 
 
 

 
 



ภาพประกอบ 

 


