รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ารบัญ

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 2560
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มี
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดย
ตลอดในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 13
หลักสูตร ได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โภชนาการและการกาหนดอาหาร เคมี
การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท) และวิทยาศาสตรศึกษา
(ป.เอก) รับการตรวจประเมิน 13 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ประจารวมทั้งหมด 98 คน ปฏิบัติงานจริง 96 คน
ลาศึกษาต่อ 8 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 34 คน
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ์
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
6
องค์ประกอบที่ 1
4.13
ระดับคุณภาพดี
3
องค์ประกอบที่ 2
4.06
ระดับคุณภาพดี
1
องค์ประกอบที่ 3
5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
1
องค์ประกอบที่ 4
5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
2
องค์ประกอบที่ 5
5.00
ระดับคุณภาพดีมาก
13
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
4.38
ระดับคุณภาพดี
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม
1. อาจารย์ในคณะมีความประทับใจกับบรรยากาศในการทางานและการบริหารงานของคณบดีเป็นอย่างมาก
2. หลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและอาชีพที่มีความเฉพาะทาง
3. คณะมีเป้าหมายการเรียนการสอนแบบ productive bared learning ที่สามารถนาความรู้ของแต่ละ
หลักสูตรมาใช้ประโยชน์ได้จริงในสายอาชีพรวมทั้งมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการที่ดี
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการควรมีการประเมินเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ความชัดเจนและ
ความสาเร็จของวัตถุประสงค์
2. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของบุคคล (portfolio) ของอาจารย์และตั้ง KPI รายบุคคลของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางของคณะทั้งในด้านเงินทุนวิจัยและการบริการวิชาการ (put the right
man in the right job)
5. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)
1. ควรมีการระดมสมองในการจัดทากลยุทธการเปลี่ยนฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ หลักสูตรในอนาคต
2. ควรมี การะดมสมองในการท าแผนการประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก สู ต รและคณะและให้ เข้ าถึง กลุ่ ม เป้ าหมาย
เนื่องจากต้นทุนหลักสูตรมากกว่ารายได้ที่เข้ามา

3. ควรมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเคมีให้เพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร
4. ควรมีการปรับปรุง wifi ในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอทุกจุด

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
กาหนดวัน ประเมิน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 พ.ศ.2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของ
แต่ล ะตัว บ่ งชี้ และรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) กาหนดประเด็ นที่ ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจา เพื่อแนะนาคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน 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) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้ อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้คณะได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทาการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาเอกสารเสนอผลการประเมินเป็ นลาย
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
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2513
ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง
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 ภาควิชาสุ ขศึกษา 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 ได้ย กเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แต่ยังคง
จัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และในปี พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
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
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
วิทยาศาสตร์ก้าวล้า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ปณิธาน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
เอกลักษณ์
เป็นคณะที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

หลักสูตร

งานบริหารทั่วไป

สานักงานคณบดี

งานบริการ
การศึกษา

งานพัฒนา
นักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร
คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจาส่วน
ราชการ
รองคณบดี
ผู้ช่วย
คณบดี

ประธานหลักสูตร

หัวหน้า
สาขาวิชา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์

อาจารย์

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
เจ้าหน้าที่

แม่บ้าน

คนขับรถ

1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจาคณะ กรรมการอานวยการ)
รายชื่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
นางกนกพร

ถกลภักดี
หันวิสัย
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
นางกนกพร
อาจารย์ไพรินทร์
อาจารย์อัจจิมา
ผศ.ดร.พรรณวิภา
อาจารย์ชาลีลักษม์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์
อาจารย์วิริยาภรณ์

ถกลภักดี
หันวิสัย
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย
มีศรี
มั่นทน
แพงศรี
ทองประเสริฐ
อุ่นเสน่หา
กล่อมสังข์เจริญ

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ลาดับ
ที่
1

ระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี

2

ระดับปริญญาตรี

3

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

วันที่สภา
ปีที่
มหาวิทยาลัย
ปรับปรุง
อนุมัติ
ล่าสุด
หลักสูตร
2558
5 กุมภาพันธ์

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คหกรรมศาสตร์

วท.บ.
วท.บ.

2560

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.บ.

2560

2558
3 มีนาคม
2559
3

พฤศจิกายน

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร
8 เมษายน 2558
13 มิถุนายน 2559
3 พฤษภาคม 2560

2559
4

ระดับปริญญาตรี

วท.บ.

2560

วท.บ.

2557

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เคมี

5

ระดับปริญญาตรี

6

วท.บ.

2558

7

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

2560

1 กันยายน
2559
6 กุมภาพันธ์
2557
5 กุมภาพันธ์
2558
1 กันยายน

18 เมษายน 2560
8 เมษายน 2558
12 พฤษภาคม
2558
27 มีนาคม 2560

8

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วท.บ.

2559
3
2560

พฤศจิกายน

8 กันยายน 2560

2559
9

ระดับปริญญาตรี

10

ระดับปริญญาตรี

11

ระดับปริญญาตรี

12

ระดับปริญญาตรี

13

ระดับปริญญาโท

14

ระดับปริญญาเอก

1.7 จานวนนักศึกษา

โภชนาการและการ
กาหนดอาหาร
การจัดการภัยพิบตั ิ
และบรรเทาสา
ธารณภัย
ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

2557

วท.บ.

2560

วท.บ.

นวัตกรรมดิจิทัลและ วท.บ.
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม.
วิทยาศาสตรศึกษา

ปร.ด.

2560
2561
2556
2557

9 มกราคม
2557

17 เมษายน 2557

20 มิถุนายน
2560

6 ธันวาคม 2560

3 พฤษภาคม 14 พฤศจิกายน
2560
2560
3 สิงหาคม
2560
6 กันยายน
13 มิถุนายน 2556
2555

2 ตุลาคม
2557

30 มกราคม 2558

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมดจานวน 98 คน หั กไป 2 คน
เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไม่ครบ 9 เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน โดยปฏิบัติงานอยู่จริง 96 คน
และลาศึกษาต่อ 8 คน จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการดังตาราง
ตาราง จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์
ที่
สถานภาพ
(คน)
1 รวมจานวนอาจารย์
98
หักไป 2 คน เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไม่ครบ 9
2
เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน

2

3
4

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
อาจารย์ คุณวุฒิป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
ศาสตราจารย์
จานวนลาศึกษาต่อ (ต่อ)
รวมที่อยู่ปฏิบัติงาน (คน)

51
17.5
13
12
2.5
8
96

1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ

รวมงบประมาณ
ทัง้ สิ้น

ปีงบประมาณ 2561
หมวดรายจ่าย

งบประมาณคณะ
งบประมาณศูนย์วิทย์
1. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ
แผ่นดิน
6,317,800
1,013,400
รวมงบประมาณ

งบ
งบอุดหนุน
กศ.ปช. และ บ.ก
ศ.
กศ.ปช.
366,116
574,920
บ.กศ.
3,563,080
บ.กศ. 300,000
-

1,695,280

3,934,000

-

62,000

10,821,916

1,313,400
12,135,316

-

5,629,280

-

62,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2.งบครุภัณฑ์
3. เงินอุดหนุน
- บริการวิชาการ
- พันธกิจสัมพันธ์
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- วิเทศ
- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

4,562,000

200,000
162,000

-

200,000
4,724,000

20,000
71,116
25,000
30,000

220,000
-

-

20,000
71,116
25,000
220,000
30,000

รวม

12,135,316

1.1 อาคารสถานที่

คณะวิ ท 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
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรน าข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานการทบทวนและ หลักสูตรและคณะมีการประเมินทางด้านการใช้ชีวิต
ปรับปรุงการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่ ของนักศึกษานอกจากการประเมินทางด้านการเรียน
นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมาวิ เคราะห์ แ ละจั ด ท าเป็ น การสอน และมีการจัดกิจกรรมการให้ คาปรึกษาแก่
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ นักศึกษาทั้งหลักสูตรและคณะ คณะมีการนาข้อมูลผล
ให้ข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
การด าเนิ น งานการทบทวนและปรั บ ปรุ ง การให้
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาของ
หลั ก สู ตรมาวิเคราะห์ และจัดท าเป็น แนวทางในการ
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการให้ บ ริก ารเพื่ อ ให้ ต รงตามความ
ต้องการของนักศึกษา
2. ควรตั้ ง ค่ า เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ของแผนการจั ด คณะมีการเพิ่มค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาให้ท้าทายและให้ สอดคล้อง กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาให้ สอดคล้ องกับเอกลั กษณ์
กับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามที่ได้มีการ Reprofile และอัต ลั กษณ์ ของมหาวิทยาลั ย และมี การเชิดชูอั ต
มหาวิทยาลัย
ลักษณ์ให้เกิดความโดดเด่น
3.ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา คณะมีการจัดโครงการให้ คาปรึกษาแก่อาจารย์และ
รายบุคคล โดยเฉพาะประเด็นด้านการวิจัย
นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามสนใจในการขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น
งานวิ จั ย โดยการเสนอโครงการวิ จั ย และมี ก ารให้
คาปรึกษาแก่อาจารย์ โดยมีการจัดโครงการคลินิกวิจัย
มีการสอบถามข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่
และเสนอโครงการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้มี
การสอบถามหลักสูตรถึงความต้องการในการพัฒ นา

ตนเองทางด้านวิจัยการเข้าร่วมงานวิจาการต่างๆเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
4.ควรแยกแผนบริการวิชาการออกจากแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการการฝ่ายบริการวิชาการมีการจัดทาแผน
ของคณะ
บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2561 แยกจาก
แผนปฏิบัติการของคณะ
5.ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนทานุบารุง คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มีการ
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการ กั บ อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ งค ณ ะ แ ล ะ
Reprofile มหาวิทยาลัย และเป็นการสืบสานการทานุ มหาวิทยาลัย
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น
6.ควรนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อหน่วยของหลักสูตร คณะมีการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารและการ หลักสูตรมาวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
ตัดสินใจ

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้

1.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ค่าเป้าหมาย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เปิ ด สอนทั้ ง หมด : ค่าเฉลี่ย 3.51
จานวน 13 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
ระดั บ หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ สกอ. ค่าเฉลี่ย 3.09
ค่าเฉลี่ย 3.09
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

กาหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์

คะแนนการประเมิน

3.54
2.73
2.57
3.38
3.29
3.08
3.48
3.27
3.40
2.49

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 3.09 คะแนน
: 3.09 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

11.หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณ
ภัย
ระดับบัณฑิตศึกษา
12. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรหา

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร
คะแนนเฉลีย่ รวม

2.76

3.11
3.09
40.19
3.09

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้

1.2

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 30
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี อาจารย์ ประจ า ผลการประเมิน :
ผลการประเมิน :
ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 96 คน มีอาจารย์ประจาที่มี ร้อยละ 34.375
ร้อยละ 34.375
คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 8 คน
วิธีการคานวณ :
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตนเอง
กรรมการ
96
X
: 4.30 คะแนน
= ร้อยละ 34.375 : 4.30 คะแนน
100
33
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
34.374
X 5 = 4.30 คะแนน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
40
จากที่ระบุใน SAR)
ข้อมูลพื้นฐาน
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษา
ต่อ)

96

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

33

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 34.375

ตัวบ่งชี้

1.3

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ
: ร้อยละ 42.15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวม ผลการประเมิน
ที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 96 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง : ร้อยละ 28.65
ทางวิชาการจานวน. 27.50 คน
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

วิธีการคานวณ :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
27.50
X
= ร้อยละ 28.65
100
96
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน
28.65
X 5 = 2.39 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

อาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
96
และลาศึกษาต่อ
อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

68.50

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.

25

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.

2.50

อาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

-

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ 28.65

คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 2.39 คะแนน
: 2.39 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

1.4

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
ข้อค้นพบ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี
(FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา

1,327.36

2.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

96

3.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา (1) ÷ (2)

13.83

4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
20:1
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 10
ผลการประเมิน
: ร้อยละ -30.85

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: ร้อยละ -30.85

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

ตัวบ่งชี้

1.5

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
 2. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
 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
พัฒ นาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมิ น สู ง ขึ้ น หรื อ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ
นักศึกษา
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า

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

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อดังนี้
: 6 ข้อ
 1. คณะมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
นักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม : 6 ข้อ
: 6 ข้อ
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนิน คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล ตนเอง
กรรมการ
การเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 : 5 คะแนน
: 5 คะแนน
ประการ ให้ครบถ้วน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
3. คณะจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
 บรรลุ
 บรรลุ
คุณภาพแก่นักศึกษา
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

 5. ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้

2.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ระบบและกลไกการบริห ารและพั ฒ นางานวิจัยหรื อ ค่าเป้าหมาย
งานสร้างสรรค์
: 6 ข้อ
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อดังนี้
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
 1. คณะมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่ : 6 ข้อ
: 6 ข้อ
สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการบริห ารงานวิจั ยหรือ
งานสร้างสรรค์
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
 2. คณะสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
ตนเอง
กรรมการ
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
 บรรลุ
 บรรลุ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
- ห้ องสมุดหรือแหล่งค้น คว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจัย
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
หรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

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. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
ใหแกคณาจารย และนักวิจัยเพื่อทาวิจัย
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจั ย มีการ
สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจตลอดจนยกย่ อ งอาจารย์ แ ละ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
 6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ค่าเป้าหมาย
ข้ อ ค้ น พบ คณ ะได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน : ค่าเฉลี่ย 5.00
สร้ า งสรรค์ จ ากภายใน จ านวน 2,302,901.25 บาท มี ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 88 คน : ค่าเฉลี่ย 2.18
: ค่าเฉลี่ย 2.18
ข้อมูลพื้นฐาน
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวน ตนเอง
กรรมการ
: 2.18 คะแนน
: 2.18 คะแนน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
2,302,90  บรรลุ
 บรรลุ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.25
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

3. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั งิ านจริง (ไม่นับ
รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ข้อค้นพบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ ป ระจ า จ านวน 127 เรื่ อ ง โดยเป็ น ผลงานค่ า
น้าหนัก 0.20 จานวน จานวน 12 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40
จานวน 35 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน 17 เรื่อง และ
ค่าน้ าหนั ก 1.00 จ านวน 7 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ 51.40
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.4)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
: ค่าเฉลี่ย 5.00
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
: ค่าเฉลี่ย 53.54
: ค่าเฉลี่ย 53.54
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร (0.4)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1(0.8)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานได้รับการจดสิทธิบตั ร
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตนว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

-

ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

-

ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
(1)

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
60
0.20
35
0.40
8
0.60
17
0.80
7
1.00
127
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
12
14
4.8
13.6
7
51.40

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้

3.1

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
ค่าเป้าหมาย
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
: 6 ข้อ
 1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้ : 6 ข้อ
: 6 ข้อ
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
อนุมัติ
ตนเอง
กรรมการ
 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ : .5 คะแนน
: 5 คะแนน
จั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
 บรรลุ
 บรรลุ
 3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
น้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
 4.ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนและ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ ต่างจากที่ระบุใน SAR)
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
 5.น าผลการประเมิ น ตามข้ อ 4 มาปรั บ ปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้

4.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
 2. จัดทาแผนด้านทานุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้ งจั ด สรรงบ ป ระมาณ เพื่ อให้ สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน
 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนด้ า นท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

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 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

5.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม ค่าเป้าหมาย
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
: 7 ข้อ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี้
: 7 ข้อ
: 7 ข้อ
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
คะแนนการประเมิน คะแนนการประเมิน
ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
ตนเอง
กรรมการ
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
: 5 คะแนน
: 5 คะแนน
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
 บรรลุ
 บรรลุ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ไม่บรรลุ
 2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  ไม่บรรลุ
ไปด้ ว ยต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ค่าใช้จ่ ายเพื่ อพั ฒ นานั กศึกษา อาจารย์ บุ คลากร การ ต่างจากที่ระบุใน SAR)
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ าข อ งก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์ และระบุ ปั จ จัย เสี่ ย งที่ เกิดจากปั จจัย
ภายนอก หรือปั จ จัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการทีอ่ ธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุน
 7. ด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้

ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติ ที่ ประกอบด้ วย การควบคุ มคุ ณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อค้นพบ ดาเนินการได้ 6 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
ดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
 6.มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภ าพ ทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า น
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
: 6 ข้อ
ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

ผลการประเมิน
: 6 ข้อ

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

บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
3.51
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ ร้อยละ
30
ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ ร้อยละ
42.15
ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน น้อยกว่า
นักศึกษาเต็มเวลา
ร้อยละ
เทียบเท่าต่อจานวน
10
อาจารย์ประจา
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.09

40.19

=

13

3.09 คะแนน

3.09 คะแนน

บรรลุ

33
96

X100 = 34.375 %

27
96

X100 = 28.65 %

ไม่บรรลุ

2.39 คะแนน

13.8320

X100 = -30.85 %

บรรลุ

5 คะแนน

4.30 คะแนน

20

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ
5 คะแนน

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.13 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์

สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
2,302,901.25
26,169.33บาท/คน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

2.18 คะแนน

ไม่บรรลุ

5 คะแนน

88
51.40
96

X 100 =

53.54 %

เฉลี่ยรวม
4.06 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบ
5 ข้อ (1,2,3,4,5,6)
6 ข้อ
และกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5 คะแนน

บรรลุ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบ
กากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ ข้อ (1,2,3,4,5,6)

ไม่บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้
6
3
1
1

คะแนนประเมินเฉลี่ย
คะแน ผลการประเมิน
I
P
O
นเฉลี่ย
3.89 5.00 3.09 4.13
ระดับคุณภาพดี
5.00 2.18 5.00 4.06
ระดับคุณดี
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
5.00

2
13
3.47

5.00

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

5.00 4.05

4.38

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
แนวทางเสริมจุดแข็ง
อาจารย์ประจาคณะมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
ควรผลักดันให้อาจารย์ประจาคณะฯขอตาแหน่งทาง
จานวนมาก
วิชาการมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จานวนนักศึกษามีปริมาณลดลง
ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างสรรค์กลยุทธในการเพิ่ม
จานวนนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาคณะฯมีศักยภาพในการตีพิมพ์
งานวิจัย
2. อาจารย์ประจามีศักยภาพในการจดอนุสิทธิบัตร
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
มีการบูรณาการการเรียนการสอนที่บริการวิชาการ
ได้เต็มรูปแบบก่อเกิดประโยชน์กับนักศึกษาและ
ชุมชน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะยังไม่
ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ควรส่งเสริม/วางแผนรายบุคคลให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
2. ควรมีระบบ/กลไกในการขยายผลอนุสิทธิบัตรเชิง
พาณิชย์ให้ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการบูรณาการในชุมชนเป้าหมายเป็นหลักเพื่อให้
เกิดผลกระทบที่ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.ควรเพิ่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยที่มา
ของรายได้ รายจ่าย ในอนาคต 5 ปี เพื่อนามาจัดทากล
ยุทธ์ของคณะฯต่อไป
2. ควรเพิ่มการพัฒนารายบุคคลในแผนพัฒนาบุคลากร

ภาคผนวก
- คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2560

- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2560

กาหนดการ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
****************************************************************************
ระดับคณะ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน (ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑)
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพบผู้บริหาร
- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
- ประธานกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน กระบวนการ และ
เกณฑ์การประเมินและแนะนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ดาเนินการตรวจประเมิน ระดับคณะตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวันธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐
สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐
ตรวจประเมินและสรุปผลการประเมิน
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.
*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

- ภาพประกอบ

