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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

รายงานน้ีเปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ซ่ึงดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 ไดประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ตามรอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม-31 กรกฎาคม 2561) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการ

สัมภาษณดังน้ี 1) ตัวแทนผูบริหาร จํานวน  23 คน 2) อาจารย จํานวน 5 คน 3) บุคลากรสายสนับสนุน

จํานวน 5 คน 4) นักศึกษาจํานวน 4 คน 5) ศิษยเกาจํานวน 4 คน 6) ผูใชบัณฑิตจํานวน 3 คน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ครบทั้ง 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.59 

ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของกรรมการฯตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.52 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

0.00 - 1.50  การดําเนนิงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1.51  –  2.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุง 

2.51 – 3.50   การดําเนนิงานระดบัพอใช 

3.51 – 4.50   การดําเนนิงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การดําเนนิงานระดับดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(3.80) 

1.5,1.6 

(5.50) 

1.1 

(3.32) 

4.12 ระดับดี 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(4.50) 

- 4.50 ระดับดี 

คาเฉล่ีย 4.10 4.86 4.16 4.52 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับด ี

ระดับ 

ดมีาก 

ระดับดี   

 หนา 1 

 

 



(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 
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3. แบบตรวจสอบหัวขอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวขอ มี ไมมี หมายเหต ุ

1.  หนาปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ที่รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

   

 1.2 การระบุชวงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วนั เดือน ป ที่จัดทํารายงาน    

2.  คํานํา 

 2.1 การระบุวตัถุประสงคในการประเมิน    

 2.2 การระบุองคประกอบและตัวบงช้ีที่รายงาน    

 2.3 การระบุชวงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวขอหลักและหัวขอรอง    

 3.2 ความสอดคลองของหัวขอกับเน้ือหาภายใน    

4.  สวนที่  1  บริบทของหนวยงาน 

 4.1 ชื่อหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ    

 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและ

วัตถุประสงค 

   

 4.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร    

 4.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหนวยงานชุดปจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน     

 4.6 จํานวนนักศึกษา     

 4.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร    

 4.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน    

5. สวนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา/ผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2560 

4.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา/ผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2560 

   

6.   สวนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ระดับคณะ 

   

หนา 3 



หัวขอ มี ไมมี หมายเหต ุ

7.  สวนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

 6.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    

  6.1.1 คําอธิบายตัวบงช้ี    

6.1.2  เกณฑการใหคะแนน    

6.1.3  ผลการดําเนินงาน    

6.1.4  รายการหลักฐาน    

6.1.5  การประเมินตนเอง    

6.1.6  รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาแตละ

องคประกอบ 

   

8.  สวนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

7.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ    

7.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ    

9.  สวนที่ 5 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ไวอยางถูกตองและครบถวน    

10.  ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร    

9.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปขอมูลพืน้ฐานของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

 ปรัชญา : 

  “มีความรูดี  มีคุณธรรม  นําชาติพัฒนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  

วิสัยทัศน :  

“มุงพัฒนาการศึกษา การวิจัยดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรูเพ่ือผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

 พันธกิจ : 

 1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม   

2. พัฒนาระบบการจัดการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ   

3. พัฒนางานวิจัยและสรางองคความรูใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ  

4. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชมุชน  

5. สรางเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. บริหารจัดการองคกรดวยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี  

 ประเด็นยุทธศาสตร : 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

 

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาณัติ ตะปนตา   คณบดี 

2) ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา  รองคณบดีฝายบริหาร 

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝายวิชาการ 

4) อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสนนันทน รองคณบดีฝายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

5) อาจารย ดร.วัฒนา  พันธุพืช  รองคณบดีฝายวิจัย 

และบริการวิชาการ 

6) อาจารยธนขวัญ บุษบัน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 

หนา 5 
 

 



หัวหนาภาคและหัวหนาสาขาวิชา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร 

1) รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร     

2) อาจารย ดร.ศันสนีย  แสนศิริพันธ หัวหนาสาขาวิชาฟสิกสประยกุต 

3) อาจารย ดร.ชูเกียรติ  ผุดพรมราช หัวหนาสาขาวิชาสถิติประยุกต 

4) อาจารย ดร.สาริสา  ปนคํา  หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ 

5) อาจารย ดร.มณฑารพ  สุธาธรรม หัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา 

6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒนใหญยิ่ง หัวหนาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

7) อาจารย ดร.รัตนชัย  ไทยประทุม หัวหนาสาขาวิชาเคมี 

         ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

8) อาจารย ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

9) อาจารย ดร.ฒาลิศา  เนียมมณี หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลกัษณ  นามวงษ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

11) อาจารย ดร.ธนิดา  ฉั่วเจริญ  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 

12) ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

13) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14) อาจารยนันทยง  เฟองขจรฟุง หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

15) อาจารย ดร.คมกฤช  รัตตะมณี หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 

16) อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา หัวหนาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

17) รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ   ตะปนตา    ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

3) รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

4) ดร.อนุพันธ   อิฐรัตน  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ กรรมการ 

6) อาจารย ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร กรรมการ 

7) รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ กรรมการ 

8) อาจารยธนัฐ   กรอบทอง กรรมการ 

9) อาจารยธนาเดช  โพธิ์ศรี  กรรมการ 

10) นางอนงค   นําสุวิมลกุล เลขานุการ 

11) นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด  ผูชวยเลขานุการ 
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4.3 โครงสรางการบริหาร 

 โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนา 7 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา 

 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารยธนขวัญ บษุบัน 

 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ 

 
 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

อาจารย ดร.วัฒนา  พันธุพืช 
 

สํานักงานคณบด ี
นางอนงค  นําสุวิมกุล 

(หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 

รองคณบดีฝายแผนงาน 
และประกันคุณภาพ 

อาจารย ดร.ชินวัฒน  ศาสนนนัทน 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
อาจารย ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร 

(หัวหนาภาควิชา) 
 

ศูนยวิทยาศาสตร 
รองศาสตราจารยศวิพันธุ  ชูอินทร 

(ผูอํานวยการ) 
 

รองคณบดีฝายบรหิาร 
ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา 

 
 

คณะกรรมการประจําคณะ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                                                                                                                                  
ฝ่ายคลงัและพสัดุ   
ฝ่ายบริการการศึกษา  
ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ            ฝ่าย

พฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิลปะวฒันธรรม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                     
สาขาวิชาชีววิทยา  

สาขาวิชาเคมี                        
สาขาวิชาสถิติประยกุต ์           

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกต ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

    

ภาควิชาวิทยาศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  สังวาระนที 

(หัวหนาภาควิชา) 
 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

นกัวิทยาศาสตร์(เคมี) 
นกัวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 

นกัวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 

นกัวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ประยกุต)์ 

นกัวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 

นกัวิทยาศาสตร์(ประจาํศูนยว์ิทยาศาสตร์) 
นกัวิชาการโภชนาการ 

่  

- สมศ. 

- กพร. 
- สกอ. 

 

-  การตรวจประเมินคุณภาพบัณฑิต  
 



โครงสรางการบริหารงาน 
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 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

 ในปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปด

สอน จํานวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 1  
 

  ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปดสอน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ป พ.ศ. 

1. เคมี   2559 

2. ชีววิทยา   2558 

3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   2558 

4. ฟสิกสประยกุต   2558 

5. คณิตศาสตรสารสนเทศ   2559 

6. สถิติประยุกต   2559 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ   2559 

8. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   2559 

9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   2559 

10. วิทยาการคอมพิวเตอร   2559 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ   2559 

12. คหกรรมศาสตร   2559 

13. วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ   2560 

14. นิติวิทยาศาสตร   2559 

                       หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปดรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2560 

แหลงขอมูล : กองบริการการศกึษา ขอมูล ณ วันท่ี 9 มนีาคม 2561 
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4.5 จํานวนนักศึกษา 

 ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญา ภาคปกติ และภาคพิเศษ แยกตามชั้นป 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 รวม 

1. เคมี 20 26 21 7 - 74 

2. ชีววิทยา 36 33 53 33 - 155 

3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 27 22 26 4 - 79 

4. ฟสิกสประยกุต 12 1 22 10 - 45 

5. สถิติประยุกต 16 20 43 11 - 90 

6. คณิตศาสตรสารสนเทศ 13 14 13 4 - 44 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ 12 3 17 7 - 39 

8. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 50 45 46 42 - 183 

9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 38 20 29 5 - 92 

10. วิทยาการคอมพิวเตอร 109 71 77 90 - 347 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ 123 100 107 8 - 508 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 69 36 33 30 2  

12. คหกรรมศาสตร (ภาคปกติ) 103 62 74 15 - 326 

     คหกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) 51 33 39 - 1  

13. วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 132 95 81 21 - 329 

14. นิติวิทยาศาสตร 36 27 - - - 63 

รวมทั้งหมด 847 608 681 287 3 2,426 

แหลงขอมูล : กองบริการการศกึษา ขอมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 
 

4.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ตาราง 3 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศกึษา 

วุฒกิารศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งปม.แผนดิน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินรายได) 

ปริญญาเอก 12 42 3 57 

ปริญญาโท 17 16 14 47 

ปริญญาตรี - - - - 

รวมทั้งหมด 29 58 17 104 

แหลงขอมูล : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
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ตาราง 4 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภท รวม 

ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(งปม.แผนดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(เงินรายได) 

 

ศาสตราจารย - - - - 

รองศาสตราจารย 3 2 1 6 

ผูชวยศาสตราจารย 15 11 - 26 

อาจารย 12 45 15 72 

รวมทั้งหมด 30 58 16 104 

แหลงขอมูล : กองบริหารงานบุคคล ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 

 ตาราง 5 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒกิารศกึษา 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
ขาราชการ 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

(งปม.แผนดิน) 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย

(เงินรายได) 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง 

ช่ัวคราว 

ปริญญาโท 1 - 11 - - - 12 

ปริญญาตรี 1 1 11 9 - - 22 

ต่ํากวาปริญญาตรี - 1 - 1 3 3 8 

รวมทั้งหมด 2 2 22 10 3 3 42 

แหลงขอมูล : ฝายบริหารงานท่ัวไป งานบุคคล ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

 

 4.7 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่ไดรับจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 

งบประมาณแผนดิน 11,826,000.00 23.96 

งบประมาณเงินรายได 37,536,600.00 76.04 

รวมที่ไดรับจดัสรร 49,362,600.00 100.00 

แหลงขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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 4.8 อัตลักษณ และเอกลักษณของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

 

  อัตลักษณ : 

“เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการส่ือสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 

นิยามคําสําคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรูและพัฒนา

ตนเองใหมีความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสาร

และถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทํา

ความดีที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 เอกลักษณ :  

"เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหง 

การเรียนรูสูสากล"  

 
นิยามคําสําคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการอนุรักษ 

เผยแพร และเปนแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

ทันสมัยสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการ 

ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
วัฒนธรรมหรือคานิยมของหนวยงาน 

  1) การพัฒนาภูมิปญญาสูชุมชน 

  2) การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 

  3) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

 

  5.2 วิธีการดําเนินงาน 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 ทาน รวมกันศึกษาวิเคราะหรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดวางกรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี รวมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน โดยจําแนกออกเปน 3 ระยะ คือ  

กอนการตรวจเยี่ยม ระหวางการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ระยะที่ 1 กอนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหนวยงานในเอกสารและ

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

3. คณะกรรมการประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือแจงวัตถุประสงคและ

กําหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะที่ 2 ระหวางการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอางอิงตามองคประกอบที่รับผิดชอบพรอมทั้งสัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

1.1 สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ ดังน้ี  

ตัวแทนกลุม จํานวน 

1. ผูบริหาร 23 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 5 คน 

4. นักศึกษา 4 คน 

5. ศิษยเกา 4 คน 

6. ผูใชบัณฑิต 3 คน 

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ  

CHE QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจาใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 

             วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล  

1. ตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และตัวแทนกลุมดังกลาวขางตน พรอมตรวจเยี่ยมพ้ืนที ่

การใหบริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรปุผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.01 คะแนน 46.48 3.32 คะแนน  3.32  

14   

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําคณะที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ ≥ 33 57.0 รอยละ 54.81  5.00  

104   

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ ≥ 25 32 รอยละ 30.77  2.56  

104   

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 10 2,133.83 รอยละ 20.91  3.85  

102   

ตัวบงช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6  5.00  

ตัวบงช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6  5.00  
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.00 ตัวบงช้ี 2.1 ขอ 6 

อธิบายเพิ่มเติมผล

การดําเนินงานการ

คุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน

และอธิบายวา

ดําเนินการตาม

ระบบอยางไร 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

กลุมวิทย 

60,000 บาท 

26,258,940 257,440 บาท 

 

 5.00  

102   

 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

กลุมวิทย  

รอยละ 30 

83.20 รอยละ 5 

 

 5.00  

104   
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 1,2,3,4,5,6 

 

 5.00 

 

ตัวบงช้ี 3.1 ขอ 4 

ใหเพิ่มรายละเอียด

ของโครงการที่

บริการวิชาการวามี

การดําเนินที่ไหน 

อยางไร 

 

ตัวบงช้ี 3.1 ขอ 5 

ใหเพิ่มผลการ

ประเมินจากขอ 4 

วานํามาปรับปรับ

แผนหรือพัฒนาการ

ใหบริการวิชาการ

สังคมเรื่องอะไร 

อยางไรบาง 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 

 

 5.00 ตัวบงช้ี 4.1 ขอ 2 

ใหบอกที่มาของ

แผนทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 4.1 ขอ 5 

นําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

อยางไร 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรอื

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 

 

 5.00  

ตัวบงช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

6 ขอ 1,2,3,4,6 

 

 4.00 ตัวบงช้ี 5.2 ขอ 5 

ผลการประเมิน

ระดับหลักสูตรมี

จํานวน 5 หลักสูตร

ที่มีผลการประเมิน

ระดับคุณภาพระดับ

คงที่เม่ือเทียบกับป

กอน 

เฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 4.52  
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  6.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

จํานวนตัวบงชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 1.5 , 1.6 1.1 4.12 การดําเนนิงานระดับดี 

2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

4 1 - 4.1 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

5 2 - 5.1 , 5. - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 4.10 4.86 4.16 4.52 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

ผลการประเมนิ การดําเนนิงาน

ระดับดี 

การดําเนนิงาน

ระดับดมีาก 

การดําเนนิงาน 

ระดับดมีาก 
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 ภาพรวม 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

อาจารยมีศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยสูง 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จดุที่ควรพฒันา 

 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ควรเขียนใหเห็นถึงระบบ/กลไกและผลการดําเนินงานตามที่

กําหนดใหเปนรูปธรรม และมีความชัดเจน 

2. เสริมสรางความตระหนักดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

1. อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกดีข้ึนอยางตอเน่ือง ณ ปจจุบัน รอยละ 55 และเผยแพร

ผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก 

2. คณะฯ เริ่มมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพยไปแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและวัฒนธรรม 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จดุที่ควรพฒันา 

1. การรับนักศึกษาในบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามแผน 

2. การทบทวนและสรางความเขาใจดาน learning outcome ของหลักสูตรภายในคณะฯ 

3. การติดตามนักศึกษาที่ไมสําเร็จการศึกษาประเภทตางๆ (ปจจุบันนักศึกษาตกออกประมาณ รอยละ 20) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานคาใชจายในการศึกษา  

4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณในหองปฏิบัติการมีจํานวนจํากัด และบางสวนมีการเส่ือมสภาพไปตาม

กาลเวลา 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. คณะฯ ควรหาวิธีการหรือกลุมเปาหมายใหมๆ ทดแทนการลดลงของนักศึกษา จากนักเรียนมัธยม เชน re-

skill/up-skill ของคนวัยทํางาน 

2. คณะฯ ควรทบทวนตัวช้ีวัดความสําเร็จใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

คณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยทําผลงานวิจัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ภายในสูงประมาณ 25 ลานบาท 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตอยอดผลงานวิจยัในการใชประโยชน เชน research to 

business/innovation ซ่ึงจะสงผลใหอาจารยไดรับทุนสนับสนุนการทําผลงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกไดมาก

ข้ึน 

3. จดุที่ควรพฒันา 

 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแกสังคม 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

  

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จดุที่ควรพฒันา 

การประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคมยังไมสะทอนวัตถปุระสงคของแผนบริการวิชาการ 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินโครงการการบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหมั่นใจวาการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการบริการวิชาการ 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 24 



 
 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จุดที่ควรพฒันา 

 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

ควรสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมตามศาสตรและจุดแข็งของคณะฯ ที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. จดุแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

3. จดุที่ควรพฒันา 

 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

คณะฯ ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการความรูทั้งจากบุคลากรและนักศึกษา เชน การถอดองค

ความรูดานการพัฒนาภาษาอังกฤษดวยตนเองจากนักศึกษา เปนตน 

5. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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7. สรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร/ อาจารย/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษยเกา/ ผูใชบัณฑิต 

 

1. กลุมผูบริหาร 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 09.00 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 09.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา   รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝายวิชาการ 

4. อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน   รองคณบดีงายแผนงานและประกันคุณภาพ 

5. อาจารย ดร.วัฒนา  พันธุพืช   รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

6. อาจารยธนขวัญ  บุษบัน    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

7. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 

8. รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร   ผูอํานวยการศนูยวิทยาศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒนใหญยิ่ง หัวหนาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลกัษณ นามวงษ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย หัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

13. อาจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ  หัวหนาสาขาวิชาฟสิกสประยกุต 

14. อาจารย ดร.สาริสา  ปนคํา   หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ 

15. อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช  หัวหนาสาขาวิชาสถิติประยุกต 

16. อาจารย ดร.รัตนชยั ไทยประทุม   หัวหนาสาขาวิชาเคมี 

17. อาจารย ดร.ฒาลิศา เนียมมณี   หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

18. อาจารย ดร.มณฑารพ สุธาธรรม  หัวหนาสาขาววิชาชีววิทยา 

19. อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
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20. อาจารย ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ   หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      การอาหาร 

21. อาจารย ดร.ณิช  วงศสองจา   หัวหนาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

22. อาจารย ดร.คมกฤช รัตตะมณี  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

และสุขภาพ 

23. อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง   หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. ผูบริหารมีการต้ังรับกับสภาวะการณกับจํานวนนักศึกษาที่ลดลง เชน มีการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

 2. มีนโยบายใหนักศึกษาฝงตัวอยูกับภาคธุรกิจเปนสหกิจศึกษา ทั้งทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

กับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 

 3. เปดโอกาสใหนกัศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

 4. มีการบูรณาการดานบริการวิชาการ ดานการวิจัย เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ 

 5. มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่มีนักศึกษานอยเปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรวมกันกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตร

สารสนเทศ สาขาวิชาชีววิทยา) 

6. มีแนวคิดในการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยการทําความรวมมือกับโรงเรียนรมัธยมเพื่อรับนักเรียน

โควตามาศึกษา 

7. มีแนวคิดที่จะจัดติวเตอรใหนักเรียนไดติวชวง Summer หรือเปนการจัด Summer Camp 
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2. กลุมอาจารย 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 09.30 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 10.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒนใหญยิ่ง หัวหนาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ นามวงษ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

3. อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา   หัวหนาสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

4. อาจารย ดร.คมกฤช รัตตะมณี  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

และสุขภาพ 

5. อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา   หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการใหกับอาจารย 

 2. มีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับอาจารมีความชัดเจน และมีความยุติธรรม 

 3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอจํานวนอาจารย 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การจัดตารางการเรียนการสอนของอาจารยในแตละคนติดกันมากเกินไป ทําใหอาจารยไมสามารถ

จัดสรรเวลาในการสอนลําบาก และบางครั้งอาจทําใหประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยลดลง 

 2.  ควรมีพ้ืนที่ในการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษา 

 3. มีอาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน  

 4. ควรมีการนําเน้ือหาการเรียนการสอนมาบูรณาการเขากัน 

 5. พ้ืนท่ีในการสรางหองปฏิบัติการไมเพียงพอ จึงทําใหมีหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา 
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3. กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 10.00 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 10.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. นางสุริยาภา โสภณวสุ   หัวหนาสํานักงานคณบดี 

2. นางสาวทิวา ศักดิ์ศรี   นักวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 

3. นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ  นักวิชาการศึกษา 

4. นางสาวปาณิสรา นิตุธร   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ-ธุรการ 

5. นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. มีสวัสดิการ ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 2. มีโอกาสในการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึน โดยเปดโอกาสใหทําผลงาน 

 3. การทํางานอยูรวมกันแบบพี่นอง มีวัฒนธรรมในองคกรโดยเฉพาะการไหว การเคารพผูอาวุโส 

 4. มีความรักความผูกพันตอองคกร และพรอมจะทํางานเพือ่องคกร 

5. มีทุนสนับสนุนในการพัฒนาตนเองและทางดานงานวิจัย สูการไปนําเสนอตางประเทศ 
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4. กลุมนักศึกษา 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 10.30 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 11.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. นายวชิรพนธ จันทรอุบล  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร   ชั้นปที่ 3 

2. นายสงบ ศิริรกัษ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ชั้นปที่ 3 

3. นางสาวจิราภรณ แสงสรอย   สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ชั้นปที่ 4 

4. นางสาวยุวดี เรืองประพันธ สาขาวิชาฟสิกสประยุกต   ชั้นปที่ 4 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. มีทุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดไปแลกเปลี่ยนที่ตางประเทศ 

 2. มีความรักในสาขาวิชาที่เรียน อยากเขามาศึกษา 

 3. บรรยากาศรมรื่น นาเรียน 

 4. อาจารยผูสอนมีความใสใจในการเรียนการสอน รวมถึงเปนทีป่รึกษาในการใชชีวิต 

5. ตัดสินใจเขามาเรียนเพราะเปนสาขาที่ตองการและชื่อเสียงของสถาบัน 
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5. กลุมศิษยเกา 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 11.00 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 11.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. คุณศิริลักษณ พันธมาศ  ศิษยเกาสาขาวิชาสถิติประยกุต 

2. คุณศุภชัย นีระนิตย  ศิษยเกาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

3. คุณพีรพัฒน ทองเฟอง  ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. คุณวีรภัทร สิงหวีระสมร  ศิษยเกาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. การจัดการเรียนการสอนเปนแบบครอบครัว เพ่ือนชวยเพื่อน พี่สอนนอง 

 2. อาจารยมีความใสใจนักศึกษาในการดูแลเปนอยางดี คอยตักเตือน คอยสอน ใหคําปรึกษา ทั้งใน

และนอกหองเรียน 

 3. ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแตพ้ืนฐานจนถึงการนําไปตอยอด (สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ) ทําใหนักศึกษารูจักตัวเองวาชอบหรือไมชอบดานใด 

 4. มีการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง เชน มีหองสมุดรองรับนักศึกษาในการเขาใชบริการฟรี 

5. หลักสูตรมีการครอบคลุมในทุกดานสาขาวิชา มีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรูใหม ตามกาวทันกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม  

6. มีการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาไดเขารวม 

7. มีสื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนคอนขางครบถวน (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร) 

8. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรวมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทําใหรูจักเพ่ือนๆ นอก

สาขาวิชา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 1. มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนอย 

 2. มีการซอมแซม บํารุงรักษา ที่ลาชา 

3. ควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสาร 

4. ควรมีพ้ืนที่ใหกับนักศึกษาสําหรับการติววิชาเรียนกอนสอบ 

5. ควรมีการตรวจสอบอุปกรณในชั้นเรียนใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน และทันสมัย  

6. ควรมีการเพิ่มอุปกรณ และพ้ืนที่ในการเรียนการสอนใหรองรับกับความตองการและจํานวนของ

นักศึกษา 

 

6. กลุมผูใชบณัฑิต 

เวลาเร่ิมตนการใหสัมภาษณ : 11.30 น. เวลาส้ินสุดการใหสัมภาษณ 12.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง โพธิ์บุญ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิสารกุบ กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ธีรเวช ทิตยสีแสง   กรรมการ 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. คุณอริญชัย ธรรมวัง ผูจัดการฝายทรพัยากรบุคคล บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 

2. คุณกันธิ์ ศิริคุปต CEO บริษัท มัมบ้ีคลับ จํากัด 

3. คุณเฉลิมลกัษณ ไกรสี SENIOR MANAGER - OPERATIONS CAPABILITIES DEVELOPMENT (OCD) 

  บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน ใสใจที่จะเรียนรู 

 2. นักศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน 

 3. นักศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติการในงานท่ีไดมอบหมาย ถึงแมวางานที่ไดรับบางอยางจะไม

ตองกับสิ่งที่ตนเองไดเรียนมา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรมีการปลูกฝนพ้ืนฐานในรายวิชาที่ใชในการปฏิบัติงานไดจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ควรเพิ่มความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดในเชิววิเคราะหและการแกไขปญญาใหกับนักศึกษา 

 3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดนําสิ่งที่ไดเรียน

มาไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดจริง 

 4. ควรมีการเพิ่มพูนทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะเทคนิคดาน

การสื่อสาร 

 5. ควรเนนการอบรมสรางความรูความเขาใจใหกับนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพและ

กอนสําเร็จการศึกษาใหเขมขนข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก ข  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 

ภาพประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลย ี
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