รายงานผลการประเมิน CUPT-QA ประจาปี 2558
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
(Check - Assessment Report, CAR)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับคณะของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดประเมิน ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 โดย
1. รศ.ดร.ชาลี
2. ผศ.ดร.สมคิด
3. ดร.รวิสรา

ทองเรือง
จูหว้า
รื่นไวย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานผลการประเมินระดับคณะ นี้ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้จัดเตรียม รวมถึง เอกสารการประเมินตนเอง
การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ดาเนินการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยผู้บริหารคณะ
คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย
การประเมินนี้ดาเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (ปรับปรุง
ปี 2558) ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดย
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้
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รายงานผลการประเมิน CUPT-QA ประจาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวบ่งชี้หลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การได้งานทาของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร

ระดับ
คะแนน
SAR
3
3
3
2.63
3
3
100%

ระดับ
คะแนน
CAR
3
3
3
2.63
4
3
100%

3
4
3
3
2.6
3
3

3
4
3
3
2.6/3
3
3

ระดับ
คะแนน
SAR
4
2

ระดับ
คะแนน
CAR
4
2

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การบริหารและการจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน/ผูบ้ ริหารคณะ(คณบดี)
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้เลือก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 Student mobility
ตัวบ่งชี้ที่ 3 Green University
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โครงร่างองค์กร
Organizing Profile
โครงร่างองค์กร
P.1 ลักษณะขององค์กร

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร

Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ
1. ภาพรวมขององค์กรมีความชัดเจน
2. วิสัยทัศน์คณะมีความสอดคล้องกับ
ทางมหาวิทยาลัย

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
1. ไม่พบกระบวนการสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ปรัชญา
ของคณะ ต่อกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะนิสติ
1. ยังไม่มีการกาหนดคู่แข่งขันที่ชัดเจนทา
ให้ส่งผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาหลักสูตร
2. ยังไม่พบยุทธศาสตร์ทสี่ ร้างความโดด
เด่นให้กับหลักสูตรและตัวบัณฑิต
3. ไม่พบความคาดหวังของผู้เรียนปรากฏ
ในส่วนสภาวการณ์ขององค์กร
4.
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ตัวบ่งชี้หลัก
Core indicators
Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การรับและการสาเร็จ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา

1. คณะมีมาตรการติดตามผลการเรียน
ของนิสิต และมีแนวทางแก้ไขปัญหา
Drop out ทั้งในระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์
และลูกศิษย์ เช่น จุลชีววิทยาสัมพันธ์
3. มีระบบรับข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้อง
เรียนของนิสิต
4. หลักสูตรจุลชีววิทยาได้รับความนิยม
ในการเลือกศึกษาต่อ
5. พบการปรับปรุงการเรียนการสอน
จากเสียงสะท้อนของนิสิตและบัณฑิต

1. ยังไม่พบผลการติดตามผลการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาตามวิธีการรับเข้า
ศึกษา
2. ยังไม่พบผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลใน
กิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อลดจานวนนิสิต
ทีไม่ศึกษาต่อ
3.พบว่าอัตราการ Drop out รวมสูง บาง
หลักสูตรมากกว่า 30 % โดยเฉพาะใน
ชั้นปีที่ 1 และ 2
4.ยังไม่พบการจาแนกประเภทของสาเหตุ
การ Drop out

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การได้งานทาของ
บัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ

1. บัณฑิตปริญญาตรีของคณะมีงานทา
ภายใน 1 ปี สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
คณะได้ตั้งไว้
2. มีการเตรียมตัวก่อนนิสติ เข้ารับการ
ฝึกงาน ซึ่งส่งผลต่อการได้งานทา

โครงร่างองค์กร

ตัวบ่งชี้ที่ 3 คุณภาพบัณฑิต

1. ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ
ELOs ต่อการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. พบว่านิสิตและบัณฑิตในสาขาชีวเคมียัง
ไม่ทราบสายงานที่ชัดเจนของหลักสูตรที่
เรียน
3. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนิสติ สาขา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ในชื่อของ
คณะและตาแหน่งงานในสถานบริการ
สาธารณสุข
1. บัณฑิตมีสมั มาคารวะ และขยัน มี
1. ยังไม่พบข้อมูลทีผ่ ู้ใช้บัณฑิตประเมินการ
ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ได้
ทางานของบัณฑิตตาม ELOs ของ
ดี
หลักสูตร
2. บัณฑิตมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมี 2. ยังไม่พบระบบในการรวบรวมข้อมูล
ทั้งองค์ความรู้ในทฤษฎีและ
โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการปฏิบัตไิ ด้
สายอาชีพ
เพียงพอต่อการทางาน ในมุมมองของ 3. ยังไม่พบแผนการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตในเรื่องของภาษา การสื่อสาร
การคิดวิเคราะห์ และการมีคณ
ุ ลักษณะ
เป็นผู้เรียนรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพ
ของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ
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โครงร่างองค์กร

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์

Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
ของตลาดงานได้มากและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ
1. ยังไม่พบการกาหนดค่าเป้าหมายการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนิสติ
2. ยังไม่พบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนิสิตในระดับนานาชาติ

1. นิสิตระดับปริญญาตรีมีศักยภาพ
เพียงพอในการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพร่วมกับอาจารย์ ที่สามารถ
เผยแพร่ในลักษณะของการนาเสนอ
ในงานประชุมวิชาการ
1. อาจารย์ทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วมใน 1. ไม่พบการวิเคราะห์จานวนอาจารย์ที่มี
การวางแผนศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
คุณวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาทีส่ มั พันธ์
2. คณะมีการวางแผนและสนับสนุนให้
กันหรือไม่ตรงสาขาในแต่ละหลักสูตรให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ชัดเจน
3. มีอาจารย์ปริญญาเอกและอยู่ระหว่าง 2. พบว่าอาจารย์มภี าระงานมาก และ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาน้อย ทา
จานวนมาก
ให้เป็นอุปสรรคในการเตรียมความพร้อม
4. อาจารย์มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นไป
เพื่อศึกษาต่อ
ตามมาตรฐาน
5. มีการสนับสนุน/ส่งเสริมให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

1. มีการวางแผนและผลักดันให้อาจารย์ 1. พบว่าจานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
วิชาการไม่เพิม่ ขึ้นตามแผน
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. พบว่าอาจารย์มภี าระงานมาก ทาให้เป็น
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรผลิต
อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ผลงานวิจัยโดยการจัดโครงการ “การ
เข้าสู่หรือพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการให้
เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอและงาน
สูงขึ้น
ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์’’
3. พบว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3. มีผลงานทางวิชาการในระดับ
กระจุกเพียงกลุ่มเดียว
นานาชาติ 26 ผลงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร

หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ

1. คณะกรรมการประจาคณะมีส่วนร่วม 1. ยังไม่พบการประเมินผลการปฏิบตั ิของ
อย่างมากในการกาหนดทิศทาง
คณะกรรมการประจาคณะทั้งชุด โดยผู้มี
ยุทธศาสตร์และนโยบายและ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ขับเคลื่อนการบริหารคณะให้เป็นไป 2. ยังไม่พบการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วม
กรรมการประจาคณะเป็นรายบุคคล
ในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ 3. ไม่พบว่าตัวแทนนิสิต ตัวแทนศิษย์เก่า
คณะ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ | รายงานผลการประเมิน CUPT-QA ประจาปี 2558 (CAR)

6

โครงร่างองค์กร

Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้

2. มีการเปิดกว้างให้ตัวแทนหลักสูตรเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการเผยแพร่มติ/จากการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะให้
ประชาคมได้รบั ทราบ
4. มีการประเมินคณะกรรมการประจา
คณะเป็นรายบุคคล

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ประจาคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถาบัน/
ผู้บริหารคณะ(คณบดี)

1. คณบดีมีความเป็นผู้นาสูง มีวิสัยทัศน์ 1. ไม่พบว่าตัวแทนนิสิต ตัวแทนศิษย์เก่า
ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยและมีผลการบริหารงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
เป็นที่ยอมรับของประชาคมส่วนใหญ่
2. มีความพยายามนาหลักบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร
คณะ
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน

1. ผู้บริหารคณะมีความพยายามที่จะรู้
สถานะของคณะด้วยวิธีการความมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เช่น จากการ
ประเมิน จากการประชุม จาก
ช่องทางร้องเรียน และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ผลักดันให้การดาเนินงานของคณะ
เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ของคณะ
2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักสูตร
ต่างๆในคณะ
3. ผลการบริการของผู้บริหารได้รับการ
ยอบรับในกลุ่มตัวแทนอาจารย์/
บุคลากร/นิสติ /ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้งานบริการวิชาการ
4. มีการสื่อสารองค์กรทีเ่ ป็นระบบ

ตัวบ่งชี้ที่ 10 บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

1. มีนโยบายและมีแผนพัฒนาศักยภาพ 1. พบว่าบุคลากรประสงค์จะวางแผนและ
บุคลากรทั้ง 2 สาย ทั้งระยะสั้น ระยะ
บริหารจัดการการเข้ารับการพัฒนาด้วย
กลางและเกษียณอายุ
ตนเอง ในกรอบงบประมาณที่คณะ
2. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
จัดสรร

1. ยังไม่พบความเชื่อมโยงการจัดสรร
งบประมาณให้หลักสูตรกับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของหลักสูตร
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โครงร่างองค์กร

Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้

การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เป็นที่
2. พบว่าพนักงานสายสนับสนุนมีความ
รับทราบโดยทั่วไปและบุคลากร
กังวลเรื่องการพัฒนาตนเองโดยการวิจัย
ยอมรับได้
R2R เนื่องจากมีภาระงานประจาที่มากอ
3. มีมาตรการกากับการตามแผนพัฒนา
ยู่แล้ว
บุคลากร เพื่อให้พัฒนาตนเอง ทั้งการ 3. ยังไม่พบแผนพัฒนาทักษะเฉพาะของ
เข้าร่วมประชุมสัมมนางานวิจัย และ
บุคลากรประจาห้องปฏิบัติการ
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการ
พัฒนาบุคลากรในเว็บไซต์ของคณะ
และใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

1. นิสิตมีความประทับใจในตัวอาจารย์
และบุคลากรในสายสนับสนุนส่วน
ใหญ่และมีความภาคภูมิใจในคณะ
2. มีระบบการได้รับข้อมูลย้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออนไลน์ที่ชัดเจน
ทั้งผู้รับผิดชอบเวลาในการดาเนินการ
และกาหนดผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียไว้
หลากหลายกลุม่
3. ผู้บริหารมีการนาข้อค้นพบจากข้อมูล
ป้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาคณะ
และพัฒนาหลักสูตร
4. ทุกสาขาวิชามีความตระหนักในการ
ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้สว่ น
เสียมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนสอดแทรกใน
รายวิชาเพื่อให้บรรลุความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูก
สัมภาษณ์ให้การยอมรับการ
บริหารงานของคณะและจุดแข็งของ
บัณฑิต

1. ยังไม่พบการนาผลการประเมินความพึง
พอใจมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหา
จุดที่ควรพัฒนา
2. พบว่านิสิตต้องการคาปรึกษาเกีย่ วกับ
แนวทางการประกอบอาชีพของนิสิตใน
อนาคต การปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก และเพิ่มอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือในห้องสมุด เพิ่ม
ฐานข้อมูลสาหรับการค้นคว้าของนิสิต
และมีสถานที่ทากิจกรรมที่เหมาะสม
3. ไม่พบว่าข้อมูลป้อนกลับหรือผลจากการ
สารวจความพึงพอใจของนิสิตแต่ละ
หลักสูตรถูกนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการในแต่ละ
หลักสูตร
4. คณะกรรมการประเมินฯไม่พบความ
สอดคล้องของข้อมูลในการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนปฏิบัติการกับผลของข้อมูล
ป้อนกลับจากนิสติ และบุคลากร
5. พบว่าความครอบคลุมของข้อมูล
ป้อนกลับในผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม
เช่น ศิษย์เก่า หรือผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม
6. ยังไม่พบการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล
ป้อนกลับอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะและสถาบัน

1. การนาเอาองค์ความรู้และปรัชญา
1. พบว่าการบริการวิชาการแก่สังคมของ
“วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อ
คณะมีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ให้แก่
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โครงร่างองค์กร

Strengths/ Findings
จุดแข็ง/ ข้อค้นพบ
สุขภาวะของชุมชน” ไปสู่การบริการ
วิชาการแก่สังคมซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน
ระดับพื้นที่อย่างชัดเจน
2. มีการบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการร่วมกับการเรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชา
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
พื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างชัดเจนตามนโยบาย 1
คณะ 1 โมเดล
4. มีการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
คณะได้ หากมีการปรับปรุงการให้บริการ
และการบริหารจัดการ

1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยกาหนด 1. ไม่พบระบบการนาผลวิจัยหรือผลการ
เป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมไปสร้าง
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้ในรายวิชา เพื่อส่งเสริมการ
2. มีการบูรณาการการส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน

ตัวบ่งชี้เลือก
(Selective indicators)
ตัวบ่งชี้เลือก
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Strengths
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความสามารถในการขอ
สนับสนุนงบประมาณดาเนิน
งานวิจัยจานวน 16 ทุน งบ
9,026,180 บาท เป็นงบประมาณ
ภายนอก จานวน 2 ทุน เป็นเงิน
3,190,180 บาท

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
1. พบว่าสัดส่วนอาจารย์ที่ทาวิจัยมีจานวน
น้อย (12 คนจากจานวน 54 คน) และ
กระจุกตัว
2. พบว่างานวิจัยหลายโครงการยังไม่
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ระยะเวลา หากมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
บริหารงานวิจัยให้ทันสมัยและสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
อาจจะทาให้ปัญหาลดน้อยลง
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ตัวบ่งชี้เลือก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 Student mobility
ตัวบ่งชี้ที่ 3 Green University

Strengths
จุดแข็ง
ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีนิสติ นานาชาติ

Areas for Improvement
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้

1. คณะมีความพยายามที่จะปฏิบัติจน 1. ยังไม่พบแผนการดาเนินงานที่เป็น
ตามนโยบาย Green University ของ
รูปธรรมต่อเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน ของเกณฑ์
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
UI Green
ของเสีย การจัดการศึกษา การขนส่ง 2. ยังไม่พบข้อมูลเชิงสถิติตามเกณฑ์ทั้ง 6
เป็นต้น
ด้าน
2. เริ่มมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
Green University เช่น ปริมาณและ
ชนิดของเสียจากห้องปฏิบตั ิการ

...........................................
(รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง)
ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า)
กรรมการ
.......................................
(ดร.รวิสรา
รื่นไวย์)
กรรมการ
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