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คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัน 23 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564  



 

บทสรุปผูบริหาร 

 
ขอมูลท่ัวไป   

ในป 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 17 หลักสูตร ประกอบดวย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 14 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษาท้ังสิ้น 859 

คน มีบุคลากรสายวิชาการ 112 คน บุคลากรสายสนับสนุน 27 คน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 จากผลการประเมิน  พบวา  มีคาเฉลี่ยของทุกองคประกอบ  เปน 4.44 อยูในระดับดีมาก ใน

องคประกอบท่ี 3 อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ี 4 อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบท่ี 2 อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.80 องคประกอบท่ี 5 อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 

และ องคประกอบท่ี 1 อยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 4.09 
 

จุดเดน/แนวทางเสริม  (3-5 ขอ)  

 1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 51.56 % และมีอาจารยท่ีอยูระหวางการศึกษาตออีกหลายทาน 

 2. คณะมีหองปฏิบัติดานการวิจัยทาง ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ท่ีหลากหลาย และนักวิจัยของคณะไดรับ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกหลากหลายแหลง และไดรับจากแหลงทุนใหมจากจังหวัด 

 3. คณะฯ มีการดำเนินการดานการบริการวิชาการ มีการนำผลจากงานวิจัยลงไปสูการพัฒนาชุมชน 

 5. การบริหารของคณะเพ่ือการกากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

 6. คณะ ฯ มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข  (3-5 ขอ)  

 1. คณะฯ ควรมีแนวปฏิบัติของหลักสูตรบูรณาการท่ีประสบความสำเร็จเปนแนวทางใหหลักสูตรอ่ืนๆ

ดูเปนแบบอยาง หรือมีคนมาศึกษาดูงานหลัดสูตรในคณะ  

 2. คณะ ฯ ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใหบริการวิชาการ และควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จากผลงานวิจัย

และบริการวิชาการเพ่ือเปนชองทางในการหารายได 

 3. คณะ ฯ ควรวิเคราะหความเสี่ยงโดยควรเนนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได 

ระบุความเสี่ยงใหชัดเจนพรอมท้ังแนวทางแกไขท่ีใชไดจริง  

 4. หลักสูตร WIL ถึงแมจะเปนหลักสูตรใหม คณะฯ ควรกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร 

รวมท้ังการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักของชุมชน 

 5. การจัดทำแผนตาง ๆ ของคณะฯ ควรอธิบายกระบวนการจัดทำแผนใหละเอียด มีการแตงตั้ง

กรรมการติดตามการดำเนินงานตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนตอคณะกรรมการประจำคณะ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง รวบถึงการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน  



 

คำนำ 

 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2563  เปน

ข้ันตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปตามนโยบาย  เปาหมาย  และระดับคุณภาพ  ตามมาตรฐานท่ีกำหนดโดย

มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดรับการแตงตั้งจากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและไดดำเนินการประเมินเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 โดยการดำเนินการประเมินไดศึกษาเอกสาร

หลักฐาน  การสัมภาษณผูเก่ียวของ  การเยี่ยมชมสถานท่ีและทรัพยากรการเรียนรู  โดยนำขอมูลท่ีไดจากการ

เก็บขอมูลแตละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ตางๆ  พรอมท้ังเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน  เพ่ือใหหนวยงานเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดดำเนินการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ จำนวน 5 องคประกอบ 

โดยมีตัวบงชี้  จำนวน 18 ตัวบงชี้  และไดรายงานผลการประเมินตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

 

                                                                      ……………………………………… 

                                                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน) 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                                      วันท่ี 23 มิถุนายน 2564   
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สวนท่ี  1 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน ประธานกรรมการ 

ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรประภา อารีราษฎร กรรมการ 

ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิน ีอัตถากร กรรมการและเลขานุการ 

ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ 

ปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน) 

 

 

ลงนาม.......................................................................... กรรมการ 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรประภา อารีราษฎร) 

 

 

ลงนาม...........................................................................กรรมการและเลขานุการ 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี อัตถากร) 

 

 

  



 

สวนท่ี  2 

บทนำ 

 

1. วัน  เดือน  ป  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวงรอบการประเมิน 

ปการศึกษา 2563  (ผลการดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2563  ถึง  31 พฤษภาคม 2564) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน  ประธานกรรมการ 

สังกัดคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

3.2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรประภา อารีราษฎร กรรมการ 

สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3.3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรประภา อารีราษฎร กรรมการและเลขานุการ 

สังกัดคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามระบบและกลไกท่ีหนวยงานกำหนดนั้น  ท้ังนี้  

โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได

มาตรฐานท่ีกำหนดไว 

4.2. เพ่ือใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสูการกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสูเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  และไดรับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือใหหนวยงานทราบจุดเดน  และจุดท่ีควรพัฒนา  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดท่ีควรพัฒนาของคณะ เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

 

 

 

 

 



 

5. ขอมูลท่ัวไป 

5.1  ช่ือหนวยงานท่ีตั้ง  และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิมมีชื่อวา คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในปการศึกษา 2519 หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรคนแรก 

คือ ผูชวยศาสตราจารยอุดม กุลสิงห ขณะนั้นคณะวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 9 ภาควิชา คือ 1) ฟสิกส

และวิทยาศาสตรท่ัวไป 2) เคมี 3) ชีววิทยา 4) คณิตศาสตรและสถิติ 5) เกษตรศาสตร 6) สุขศึกษา 7) คหก

รรมศาสตร 8) พลศึกษา และ 9) หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 (แกไข พ.ศ. 2527) คณะวิชาวิทยาศาสตร

ไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัด คณะวิชาครุ

ศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษาเกิดข้ึนใหม ใชอาคาร 5 ชั้น 2 เปนสำนักงานของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงยังคงประกอบดวย 9 ภาควิชา แตมีชื่อเปลี่ยนแปลงไปบาง ดังนี้  1)  ภาควิชาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรท่ัวไป 2)  ภาควิชาเคมี 3) ภาควิชาชีววิทยา 4) ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 5) ภาควิชา

เกษตรศาสตร 6) ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 7) ภาควิชาคหกรรมศาสตร 8) ภาควิชา

คอมพิวเตอรศึกษา และ 9) ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงจึงไดรับพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏ” 

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ. 

สถาบันราชภัฏ และดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

 ปการศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขารวมผลิตบัณฑิต สาขา วท.บ. เคมี และ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ใหกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามโครงการสงเสริม

การผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และในปการศึกษา 2541 ใน 3 

สาขาไดแก วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร และ วท.บ. ฟสิกส จนถึงปการศึกษา 2559 

 วันท่ี 9 มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยไดรับการสถาปนาตั้งแต วันท่ี 15 มิถุนายน 

2547 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาจนถึงปจจุบัน 

 

5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 ปรัชญา 

  "มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรูคูคุณธรรม       

นำชุมชนพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน"  

 ปณิธาน    

  "วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา" 

 



 

 วิสัยทัศน 

  องคกรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนพลเมืองท่ีดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ ตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือการบริการวิชาการตลอดจนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับชาติ หรือนานาชาติทางวิชาการ วิชาชีพ ใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรค 

5. ดำเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค 

1.  เปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูการพัฒนา 

2.  บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

3.  สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

4.  สงเสริมใหหนวยงานภายในหารายไดเพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค 

5.  บัณฑิตครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการสงเสริมสมรรถนะเพ่ือ 

รองรับการเปลี่ยนแปลง   

6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองตามควา, 

ตองการของผูใชบัณฑิต 

7.   อาจารย บุคลากรและบัณฑิตมีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

8.   พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและ

ในอนาคต 

9.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนการสราง

ธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 



 

5.3  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5.4  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

ในป 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ ท้ังสิ้น 17 หลักสูตร 

แบงเปนระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ตอเนื่อง 2 ป 1 หลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 1. เคมี  

 2. ชีววิทยา 

 3. ฟสิกส 

 4. ฟสิกสประยุกต 

 5. คณิตศาสตร 

 6. วิทยาการคอมพิวเตอร 

 7. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 8. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 9. สาธารณสุขชุมชน 

 10.สถิติศาสตรประยุกต 

 11.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตร WIL) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

  1. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร WIL) 

  2. วิศวกรรมบริหารงานกอสราง (หลักสูตร WIL) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ตอเนื่อง 2 ป 

 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

 1. ชีววิทยาศึกษา  

 2. เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

1. เคมีศึกษา 
 

 

 



 

 5.5  จำนวนนักศึกษา  

 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขามา และคงอยูปกติในรอบปการศึกษา 2560-2563  ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  สรุปหลักสูตรท่ีเปดสอนและจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขามา และคงอยูปกติ  

   ปการศึกษา 2560-2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ท่ี สาขาวิชา ป 1 (2563) ป 2 (2562) ป 3 (2561) ป 4 (2560) รวม 
(ชัน้ปท่ี 

1-4) รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ 
1 เคมี 10 9 11 6 28 23 46 39 77 

2 ชีววิทยา 19 17 17 14 50 41 67 56 128 

3 ฟสิกส 3 3 

0 0 18 13 18 15 

31 

4 คณิตศาสตร 22 17 28 25 24 13 41 26 

81 

5 วิทยาการคอมพิวเตอร 28 23 13 11 32 29 34 16 

79 

6 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 16 13 16 14 40 35 45 35 97 

7 สาธารณสุขชมุชน 109 101 68 29 38 34 79 63 227 

8 สถิติศาสตรประยุกต 22 17 

0 27 45 

6
 

11 3 

53 

9 ฟสิกสประยุกต 1 0 

0 0 0 0 10 4 

5 

10 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

(หลักสูตร WIL) 
4 4 0 0 0 0 0 0 

4 

11 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรม

สารสนเทศ (หลักสูตร WIL) 
1 0 0 0 0 0 0 0 

1 

12 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร WIL) 9 9 0 0 0 0 10 7 16 
13 วิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

(หลักสูตร WIL) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
8 8 0 0 0 0 14 11 

19 

ระดับปริญญาโท 

15 หลักสูตร วท.ม. เคมีศึกษา 3 2 0 0 2 0 0 0 2 

16 หลักสูตร วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 0 0 3 1 2 1 2 2 4 

https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77898&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77898&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76391&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76391&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75955&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75955&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77900&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77900&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76392&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76392&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75957&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75957&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77902&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77902&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=76068&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=76068&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74835&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74835&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77904&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77904&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77025&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77025&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75966&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75966&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74837&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74837&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77906&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77906&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76400&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76400&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75961&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75961&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74847&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74847&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77908&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77908&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76394&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76394&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75963&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75963&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74839&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77054&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75964&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75964&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77914&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77914&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77055&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75342&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75342&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74843&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74843&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78167&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78167&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74264&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74264&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77916&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77916&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78207&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78207&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77918&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77918&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74845&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74845&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40


 

ท่ี สาขาวิชา ป 1 (2563) ป 2 (2562) ป 3 (2561) ป 4 (2560) รวม 
(ชัน้ปท่ี 

 ระดับปริญญาเอก 

17 หลักสูตร ปร.ด. เคมีศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

กศ.บป. 

18 วิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

(หลักสูตร WIL) 
11 10       

10 

19 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
16 12 0 0 29 12 19 10 

34 

  รวม 244 213 153 126 275 194 361 264 859 

 
 

 5.6  จำนวนอาจารย และบุคลากร 

 1. สรุปจำนวนบุคลากร 

 ปงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลากร สายวิชาการ และสาย

สนับสนุนดังตารางท่ี 2-5 

ตารางท่ี 2  จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายวิชาการ จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ 

ประเภท รศ. ผศ. อาจารย รวม 

ขาราชการ 1 14 8 23 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณแผนดิน 0 15 29 44 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 0 5 41 46 

รวม 1 34 78 113 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

   

จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ขาราชการ 11 12 - 23 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณแผนดิน 34 10 - 44 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 13 32 1 46 

รวม 58 54 1 113 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78241&avs1002896510=19
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78241&avs1002896510=19&status=STUDENTSTATUS%3C40


 

จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายสนับสนุน จำแนกตามแหลงเงินเดือน 

แหลงเงินเดือน รวม (คน) 

งบประมาณแผนดนิ 6 

พนักงานราชการ 4 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 17 

รวม 27 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท 

รวมท้ังส้ิน รอยละ ขาราชการ พนง. 

เงินแผนดิน 

พนง. 

เงินรายได 

1. ปริญญาเอก 11 34 13 58 51.33 

2. ปริญญาโท 12 10 32 54 47.79 

3.  ปริญญาตร ี - - 1 1 0.88 

รวม 23 44 46 113 100.00 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ 

ตำแหนงทางวิชาการ รวมท้ังส้ิน รอยละ 

1. รองศาสตราจารย 1 0.88 

2. ผูชวยศาสตราจารย 34 30.09 

3.  อาจารย 78 69.03 

รวม 113 100.00 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

 

 

 

 

 

 



 

 5.7  ขอมูลพ้ืนฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการจัดการดานการบริหารภายในและการ

สนับสนุนภารกิจดานอ่ืน ๆ มีการขยายภาระดานการเรียนการสอน การปรับปรุงดานอาคารสถานท่ีรวมถึงการ

ใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ ไดรับจัดสรร

งบประมาณท้ังสิ้น 6,815,813.05 บาท โดยมีแหลงงบประมาณมาจาก งบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการตางๆ ในแผนการปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ประจำปงบประมาณ 2564 และจากการสำรวจความพรอมดานอาคารสถานท่ีของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจำปการศึกษา 2561 พบวา มีอาคารเรียนท้ังสิ้น จำนวน 6 หลัง 

ประกอบดวย อาคาร 5 ไดแก สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาฟสิกส สาขาชีววิทยา สาขาเคมี อาคาร 6 

สาขาคอมพิวเตอร อาคาร 9 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสำนักงานคณะฯ อาคาร 12 สาขาสาธารณสุข

ชุมชน และอาคาร 10 (ศูนยวิทยาศาสตร) และอาคาร 15 จำนวน 2 ชั้น ไดแกชั้น 7 และชั้น 8 ไดแก 

สาขาวิชาคณิตศาสตร และสถิติศาสตรประยุกต ในปงบประมาณ 2558  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยัง

ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม งบประมาณ 24.5 ลานบาท (เริ่มสัญญาวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2561) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้น 910 วัน เปนอาคาร 7 ชั้น ประกอบไปดวยหองปฏิบัติการทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีหองบรรยายรวมขนาดตาง ๆ หองประชุมขนาดใหญ จำนวน 5 

หอง และมีบริเวณสำหรับจัดแสดงผลงานนิทรรศการตาง ๆ รวมไปถึงบริเวณกลุมงานภายใตสำนักงานคณะฯ 

โดยอาคารดังกลาวนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันงานในป พ.ศ. 2564   

 

เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 อัตลักษณ พรอมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 

 เอกลักษณ องคกรแหงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

  วัฒนธรรมของหนวยงาน 

   S  Seniority   ใหเกียรติในความอาวุโส 

   C  Community  ภารกิจเพ่ือชุมชน 

   I  Innovativeness  การสรางสรรคภูมิปญญานวัตกรรม  

   R  Responsibility  ความรับผิดชอบ 

   M  Morality  การยึดม่ันในศีลธรรมความดี 

   U  Unity    การรูจักรักสามัคคีเพ่ือองคกร 

  



 

สวนท่ี  3 

วิธีประเมิน 
 

1. การวางแผนและการประเมิน 

  1.1  การเตรียมการและวางแผนกอนการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    

ท่ีหนวยงานรับการประเมินสงใหกอนวันประเมินจริง 

• คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซอมกำหนดการ  และแบงหนาท่ีรับผิดชอบตามตัวบงชี้

และการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  พบผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน  พรอมท้ังชี้แจง              

วัตถุประสงคการประเมิน 

• หนวยงานนำเสนอผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พรอมท้ังจุดเดน                     

และจุดท่ีควรพัฒนาในภาพของคณะ ปการศึกษา 2563 
 

 1.2  การดำเนินการระหวางการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้  หรือเอกสารอ่ืนๆ               

ท่ีเก่ียวของ 

• คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูบริหาร/คณาจารย/ตัวแทนนักศึกษา/ศิษยเกา/             

กลุมผูมีสวนไดเสีย (Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงาน  

• คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากขอมูลตางๆ ท้ังเอกสารหลักฐานและ

ขอมูลจากการสมัภาษณ 

• ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ดวยวาจา  ตอผูบริหารและบุคลากรของ

หนวยงาน 

 

 
 



 

1.3  การดำเนินการหลังการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบขอมูลและยืนยันผลการประเมินรวมกัน  เพ่ือจัดทำรายงานผล

การประเมินฯ เปนลายลกัษณอักษร ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  สงใหหนวยงาน 

• ประธานกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบขอมูลและยนืยันผลการประเมินในระบบฐานขอมูล               

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

• ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของหนวยงาน  ปการศึกษา 2563 
 

2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล 

• คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้  หรือเอกสารอ่ืนๆ                      

ท่ีเก่ียวของตามรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 

• คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูบริหาร/ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนนักศึกษา/ศิษยเกา/                      

กลุมผูมีสวนไดเสีย (Stake-holders) 

• คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานท่ีและทรัพยากรการเรียนรู  พรอมท้ังสัมภาษณ

บุคลากรของหนวยงานและนักศึกษา 

  



 

สวนท่ี  4 

ผลการประเมิน  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประเมิน 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 4.09 4.09 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 4.80 4.80 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและ                 

ความเปนไทย 

5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 5.00 4.33 

เฉล่ียคะแนนทุกองคประกอบ 4.55 4.44 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี 

 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 



 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.01 54.97 3.05 3.05 

18 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

30 58 รอยละ 

51.56 

5 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนง

ทางวชิาการ 

30 37 รอยละ 

32.89 

2.74 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 6  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 6  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ         

การใชภาษาอังกฤษ 
4 4  ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ  

ดานดิจิทัล 
5 5  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวม               

ในการสรางนวัตกรรม 

80 10 รอยละ 

58.82 

2.94 

17 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 1 ระดับ 4.09 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจยั                

งานสรางสรรค หรือ นวัตกรรม  
7 7  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัและ              

งานสรางสรรค  

60,000 5,773,170 51,777.31 4.31 

111.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย

ประจำและนักวิจยั 

30 33.00 รอยละ 

29.33 

4.89 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวจิัย  งานสรางสรรค  หรือ

นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 

30 17 รอยละ 

89.47 

5.00 

19 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 2 ระดับ 4.80 ระดับดีมาก 



 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวชิาการ  

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชน  หรือสังคม 

 

5 5  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ               

การพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธ กับชุมชน 

50 2 100 5 

2 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 ระดับ 5 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรม

และความเปนไทย 
5 5  ขอ 5.00 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4 ระดับ 5 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจดัการเรยีนรูแบบบรูณาการ             

กับการทำงาน 
4 4  ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบนัและเอกลักษณ

ของคณะ 

7 7  ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
6 5  ขอ 4.00 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5 ระดับ 4.33 ระดับดีมาก 
 

เฉล่ียคะแนนรวม  ทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ ระดับ 4.44 ระดับดี 
 

 

 

 

 



 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน 

I P O คะแนนเฉล่ีย 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.87 4.75 3.00 4.09 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.31 5.00 4.95 4.85 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 ระดับดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.02 4.70 4.18 4.44 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี   

 

หมายเหตุ ตัวบงช้ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัหลักสตูรทุกหลักสตูร 

 

 

 

  



 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

1. หลักสูตรมีระดับคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร 

2. มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกเกิน 50% และอยูระหวางการศึกษาตออีกหลายทาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตร WIL ถึงแมจะเปนหลักสูตรใหม คณะฯ ควรกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร รวมท้ัง

การประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักของชุมชน 

2. ควรจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานภาษาอังกฤษ / แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแยกออกมาจากแผนพัฒนานักศึกษา 

3. ควรกำหนดวัตถุประสงคของแผนและกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน และ

ทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

จุดเดน 

1. มีหองปฏิบัติการท่ีหลากหลายในการสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร 

2. คณาจารยมีศักยภาพในการของบประมาณสนับสนนุจากหลายหนวยงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กำกับติดตาม หรือระบุรายละเอียดงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชน ตอหนวยงาน/ชุมชน/สถานท่ี

ท่ีนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน 

 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

1. คณะฯ ไดนำผลงานวิจัยของอาจารยไปสูการบริการวิชาการรวมกับนักศึกษาในการพัฒนาชุมชน สงผล

ใหชุมชนมีรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ และนักศึกษาไดเรียนรูจากงานวิจัยของอาจารย และไดลงพ้ืนท่ี

ทำงานรวมกับอาจารยและชุมชนสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะ ฯ ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใหบริการวิชาการ และควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จากผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการเพ่ือเปนชองทางในการหารายได 



 

องคประกอบท่ี 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรรวบรวม สรุปความสำเร็จตามตัวบงชี้เพ่ือสะทอนใหเห็นการปรับปรุงในการจัดทำแผนตอไป 

 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน ควรมีแนวปฏิบัติของ

หลักสูตรบูรณาการท่ีประสบความสำเร็จเปนแนวทางใหหลักสูตรอ่ืนๆดูเปนแบบอยาง หรือมีคนมา

ศึกษาดูงานหลัดสูตรในคณะ ควรมีการรับรองแนวปฏิบัติท่ีดีจากหนวยงานภายนอก 

2. การจัดทำแผนตาง ๆ ของคณะฯ ควรอธิบายกระบวนการจัดทำแผนใหละเอียด มีการแตงตั้งกรรมการ

ติดตามการดำเนินงานตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนตอคณะกรรมการประจำคณะ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3. ควรศึกษาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยใหใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด  

4. ในแผนบริหารความเสี่ยงควรเนนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได ระบุความ

เสี่ยงใหชัดเจนพรอมท้ังแนวทางแกไขท่ีใชไดจริง  

5. แผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะมีแหลงทุนท่ีเปนไปไดและสามารถคุมงบประมาณได 

6. ควรมีการจัดทำแผนการจัดการความรูของคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีในดานตางๆ 

เชน ดานการหานักศึกษา ดานการเขียนเอกสาร/ตำรา ดานการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการ เปนตน 

7. ใชรระบบสารสนเทศของคณะในการบริหารติดตามงานของคณะ 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

รายตัวบงชี ้



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  :  ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 3.01 54.97 3.05  3.05 

18 

ผลการประเมินกรรมการ 3.01 54.97 3.05  3.05 

18 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

 - หลักสูตรมีระดับคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 หลักสูตร WIL ถึงแมจะเปนหลักสูตรใหม คณะฯ ควรกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรุจักของชุมชน 
 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                   วันท่ี ..........................................  



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.2  :  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 30 58 51.56  5 

112.5 

ผลการประเมินกรรมการ 30 58 51.56  5 

112.5 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ มีอาจารยท่ีอยูระหวางการลสศึกษาตอหลายทาน ควรมีการวางเปาหมายและกำกับติดตามการสำเร็จ

การศึกษา เพ่ือใหกลับมาพัฒนาคณะตอไป 

 
 

 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3  :  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวชิาการ 
  

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 30 37 32.89  2.74 

112.5 

ผลการประเมินกรรมการ 30 37 32.89  2.74 

112.5 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ มีอาจารยท่ีอยูระหวางยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการหลายทาน ควรมีการวางแผนในการกำกับ

ติดตามและสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยในคณะใหเปนรูปธรรม 

 
 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.4  :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  6  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  6  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

                                                                         ลงชื่อ.......................................................            

                          (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.5  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  6  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  6  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.6  :  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 4  4  4 

 

ผลการประเมินกรรมการ 4  4  4 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษยังไมชัดเจน 

2. ควรจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแยกออกมาจาก

แผนพัฒนานักศึกษา 

3. ควรกำหนดวัตถุประสงคของแผนและกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

4. ทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

  



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.7  :  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  5  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  5  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบและกลไกพัฒนาทักษะดานดิจิทัลยังไมชัดเจน 

2. ควรจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแยกออกมาจาก

แผนพัฒนานักศึกษา 

3. ควรกำหนดวัตถุประสงคของแผนและกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

4. ทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

  



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.8  :  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง รอยละ 80 10 รอยละ 58.82  2.94 

17 

ผลการประเมินกรรมการ รอยละ 80 10 รอยละ 58.82  2.94 

17 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกำหนดแนวทางในการมีสวนรวมของนักศึกษาในการนำนวัตกรรมไปใชประโยชน 

 
 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี ..........................................



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  :  ระบบและกลไกงานวจิัย งานสรางสรรค หรือ นวัตกรรม 
  

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 6  7  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 6  7  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเดน 

1. มีหองปฏิบัติดานการวิจัยทาง ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ท่ีหลากหลาย  

2. นักวิจัยของคณะไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกหลากหลายแหลง และไดรับจากแหลงทุนใหมจาก

จังหวัด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเขียนระบบกลไกใหชัดเจน เกณฑขอ 6,7 ในเลม SAR 

 
 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  :  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

  

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 60,000 5,773,170 51,777.31  4.31 

111.5 

ผลการประเมินกรรมการ 60,000 5,773,170 51,777.31  4.31 

111.5 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 
 

 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 



 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 30 33.00 29.33  4.89 

112.5 

ผลการประเมินกรรมการ 30 33.00 29.33  4.89 

112.5 
 

ขอคนพบ                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรระบุเดือน ป ในการตีพิมพทายบทความ เพ่ือความสะดวกในการตรวจ 

 
 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

  



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  2.4  :  งานวิจยั  งานสรางสรรค  หรือนวตักรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 30 17 89.47  5 

19 

ผลการประเมินกรรมการ 30 17 89.47  5 

19 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรระบรุายละเอียดงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนใน SAR และระบุหนวยงาน/ชุมชน/สถานท่ีท่ี

นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน 

2. ขาดหลักฐาน หนวยงานท่ีนำผลการวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน 

 
 

 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  :  ระบบและกลไกการบริการวิชาการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชน  หรือสังคม 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  5  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  5  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

1. คณะมีการนำผลจากงานวิจัยลงไปสูการพัฒนาชุมชน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

  



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  :  จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ          

กับชุมชน 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 50 2 100  5 

2 

ผลการประเมินกรรมการ 50 2 100  5 

2 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. คณะ ฯ ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใหบริการวิชาการ และควรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จากผลงานวิจัยและ

บริการวิชาการเพ่ือเปนชองทางในการหารายได 
 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  :  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  5  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  5  5 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

1. มีการดำเนินงานตามแผนและกำกับติดตามอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรรวบรวม สรุปความสำเร็จตามตัวบงชี้เพ่ือสะทอนใหเห็นการปรับปรุงในการจัดทำแผนตอไป 

 
  

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 :  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  5  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  4  4 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2. ควรมีแนวปฏิบัติของหลักสูตรบูรณาการท่ีประสบความสำเร็จเปนแนวทางใหหลักสูตรอ่ืนๆดูเปนแบบอยาง 

หรือมีคนมาศึกษาดูงานหลัดสูตรในคณะ 

3. ควรมีการรับรองแนวปฏิบัติท่ีดีจากหนวยงานภายนอก 

 
 

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  :  การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 6  7  5 

ผลการประเมินกรรมการ 6  7  5 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อธิบายกระบวนการจัดทำแผนใหละเอียด มีการแตงตั้งกรรมการติดตามการดำเนินงานตาม และรายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนตอคณะกรรมการประจำคณะอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. ควรจัดทำแผนพัฒนาคณะระยะยาว ( 8 ป, 10 ป, 12 ป, 15 ป เปนตน) 

3. ควรศึกษาการวิเคราะหตนทุนตอหนวยใหใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด  

4. ในแผนบริหารความเสี่ยงควรเนนความเสีย่งท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได ระบุความเสี่ยงใหชัดเจนพรอมท้ัง

แนวทางแกไขท่ีใชไดจริง  

5. แผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีประสทิธิภาพ ควรจะมีแหลงทุนท่ีเปนไปไดและสามารถคุมงบประมาณได 

6. ควรมีการจัดทำแผนการจดัการความรูของคณะ เพ่ือเปนแนวทางในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีในดานตางๆ เชน ดานการหา

นักศึกษา ดานการเขียนเอกสาร/ตำรา ดานการสอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ เปนตน 

7. ควรเพ่ิมแผนตางๆลงในระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือลดการใชกระดาษ 

8. ควรใชระบบการประกันคณุภาพ PDCA เปนตัวขับเคลื่อนระบบบรหิารของคณะ 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบงช้ี 

วงรอบประเมินปการศึกษา  2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3  :  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

 = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน ขอ) 

ผลการประเมินตนเอง 5  6  5 

 

ผลการประเมินกรรมการ 5  5  4 

 
 

ขอคนพบ                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีดีจะสงเสริมใหการบริหารจัดการหลักสูตรดีข้ึน สงผลตอคุณภาพ

บุคลากร คุณภาพบัณฑิต และจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทำใหคะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตร

สูงข้ึนดวย  

 
  

 

 

                                                                       ลงชื่อ.......................................................            

                        (                                      ) 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันท่ี .......................................... 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

กำหนดการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 



 

 
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคาร 39 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดย ผศ.ดร.เนตรชนก จันทรสวาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

09.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชี้แจง

วัตถุประสงคการประเมิน  

10.00-11.00 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต  

สัมภาษณศิษยเกา  

สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน  

11.00-12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน (ตอ) 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินแจงผลคะแนน และขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง

ตอผูบริหารคณะ 

16.00-16.30 น. ผศ.ดร.เนตรชนก จันทรสวาง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลาวขอบคุณคณะกรรมการการประเมิน 

และปดกิจกรรม 

 

หมายเหตุ  *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

บันทึกภาคสนาม 
- ขอมูลผลการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

- ขอมูลการสัมภาษณ 

 



 

บันทึกภาคสนาม 

 
ขอมูลการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 
 

หนวยงาน .....……………………………… 
 

เย่ียมชม 

- หองสำนักงาน 

- หองเรียนพรอมใช (ถามี) 

- การเรียนการสอน  

- หองเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ถามี) 
 

เสวนากลุม 

 เสวนากลุมกับผูบริหาร บุคลากรและอาจารย   โดยมีผูเขารวมเสวนา  จำนวน ........ คน 



 

ขอมูลการสัมภาษณ 
 

 

ผูบริหาร  

ประเด็นการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 
 

ผลการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 
 

 

บุคลากร      จำนวน..........คน 

ประเด็นการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 
 

ผลการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 

 

อาจารย     จำนวน..........คน 

ประเด็นการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 



 

 

ผลการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

นักศึกษา    จำนวน..........คน 

ประเด็นการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 
 

ผลการสัมภาษณ 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 

  



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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