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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา มีผลการดาํเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.72 คะแนน) ตามเกณฑ ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 6 องคป์ระกอบ (14 ตวับ่งช้ี) โดยมีจาํนวน 2 องคป์ระกอบ อยู่

ในระดบัดีมาก (องคป์ระกอบท่ี 2 และ 4) มีจาํนวน 2 องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัดี (องคป์ระกอบท่ี 3 และ 5) 

และมีจาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบท่ี 6 )  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลีย่ 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบท่ี 2 4.64 ระดบัคุณภาพดีมาก  

องคป์ระกอบท่ี 3 3.33 ระดบัคุณภาพดี  

องคป์ระกอบท่ี 4 4.33 ระดบัคุณภาพดีมาก  

องคป์ระกอบท่ี 5 3.50 ระดบัคุณภาพดี  

องคป์ระกอบท่ี 6 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง  

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.71 ระดับคุณภาพด ี  

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพ่ือการพฒันาคุณภาพของหลกัสูตร 

 ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร   
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สวนท่ี 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตร 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
ชื่อยอ วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Environmental Science) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

  

  สถานการณปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร จึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชโดยไมมี
การคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาทรัพยากรลดลงหรือหมดไป ปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม การขาดแคลนพลังงาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สิ่งแวดลอม เพ่ือผลิตนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ท่ีมีตอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยดําเนินการในการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดยสามารถจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบไมวาจะเปนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเพ่ือลดปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม และการจัดการดานพลังงานท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

  

  จากขอเสนอแนะในปท่ีผานมาท่ีหลักสูตรจึงไดมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะดังนี้  
1. เพ่ิมการฝกทักษะในการนําเสนอใหกับนักศึกษาอยางท่ัวถึง 
2. การนําผลการประเมินและการสํารวจความเห็นของผูมีสวนไดเสียอยางท่ัวถึงทุกกลุมมาใชในการ 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เชน การปรับปรุงสาระรายวิชาใหรองรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆได 
3. พัฒนาทักษะในการแกปญหา หลักสูตรไดมีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมนอกหองเรียนเพ่ือฝก

ให 
นักศึกษาไดมีประสบการณการทํางานรวมกับชุมชนและไดเรียนรูการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  4. ทักษะการใชภาษาตางประเทศโดยมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษและมีรายวิชาท่ีมี
การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  
  5. ปรับปรุงประชาสัมพันธหลักสูตรใหกวางขวางผานสังคม online พรอมท้ังใหอาจารยและนักศึกษา
ในหลักสูตรไดพูดคุยแนะนําเก่ียวกับการเรียน กิจกรรมขณะเรียน และ การประกอบอาชีพในอนาคต  
  6. หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยตีพิมพผลงานในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ 
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1.3 วธิกีารประเมนิ 

วัตถุประสงคในการประเมนิ 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมนิ 

 - การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเตมิโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทกึ 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิยเกา 

 - ผูใชบัณฑติ 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงชี ้

ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากบัมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีกํ่าหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผาน  

1. จาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลการประเมนิ ผาน/ไมผาน   

2. คุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูร ระบุผลการประเมนิ ผาน/ไมผาน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ระบุผลการประเมนิ ผาน/ไมผาน   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหงชาต ิ

58.93 คะแนนเฉลีย่ 

        28.26 
4.53 

 

13  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 

ป 

37 รอยละ 

       94.87 
4.74 

 

39  

องคประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศกึษา  3   

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศกึษา  4  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

 
 3 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย  3  

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก 3 รอยละ.... 

60 

5  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
5 รอยละ...... 

100 
5 

 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 8 รอยละ.... 

160... 

5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 5  

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  4  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร  3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมนิผูเรียน 

 

 

 3  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิ

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

มกีารดําเนนิการ 

รอยละ 100 

  

  2) มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถาม)ี 

ม ีการดาํเนนิการ   

  3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวชิา 

มกีารดําเนนิการ   

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิ้นสุดปการศกึษา 

ม ีการดาํเนนิการ   

  6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอน

ในแตละปการศกึษา 

ม การดาํเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

มกีารดําเนนิการ   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของคณะกรรมการ

ประเมนิ 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรอืสัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรอืคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ม ีการดาํเนนิการ   

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื

วชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ม ีการดาํเนนิการ   

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรอืวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ม ีการดาํเนนิการ 

รอยละ 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มตีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.74 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ม ีการดาํเนนิการ 

ระดับความพงึพอใจ 4.53 

  

รวมคะแนนตวับงช้ี 5.4 ผาน 11 ขอ  

คิดเปนรอยละ..100 

5  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 3.71 
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ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากบัมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมนิ ใหหลักสูตรมมีาตรฐานอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

 

การปฏบิัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 2: บัณฑติ 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

-บัณฑติมคีวามรูและศักยภาพทางวชิาการและวชิาชีพ มคุีณลักษณะตรงกับความตองการของสถานประกอบการ สามารถทํางานไดทันท ี

แนวทางเสรมิ 

-ควรเสรมิสรางทักษะที่จําเปนดานการสื่อสาร และภาษาตางประเทศใหเขมขนมากยิง่ขึ้น 

  

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

  

 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 3: นักศกึษา 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- นักศกึษาในหลักสูตรมคีวามรูทางวชิาการ และมศีักยภาพสามารถนําเสนอผลงานทางวชิาการ ณ ตางประเทศ รวมทัง้สามารถขอทุนสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกในการจดัทําโครงการวชิาการได 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 - จํานวนนักศึกษาแรกเขา ยังไมเปนไปตามแผนการรับ แมวาทางหลักสูตรจะมีระบบกลไกที่ดแีละมีความพยายามในการจัดการปญหาแตก็ยังไมบรรลุเปาหมาย จึง

ควรเพิ่มแนวทางประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก โดยนําจุดเดนของคณาจารยและผลงานของหลักสูตร มาขับเนนใหชัดเจนและเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

- คณาจารยมคุีณภาพสูง ทัง้ดานคุณวุฒแิละตําแหนงทางวชิาการ 

- คณาจารยมคีวามรูความสามารถเปนที่ยอมรับในแวดวงวชิาการและวชิาชีพ 

- คณาจารยมคีวามสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

  

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

-การยกระดับผลงานวชิาการใหสามารถตพีมิพเผยแพรผลงานในระดับนานาชาตใิหมากขึ้น 

 

3. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 

1. จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

  

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรนําขอมลูที่ไดจากผูมสีวนไดสวนเสยีจากทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่ ความเห็นจากผูใชบัณฑติและศษิยเกามาเปนทางในการพัฒนาหลักสตูรที่ตอบโจทยไดครบ

ทุกมติ ิในทุกๆดาน 

  

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขยีนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

1.จุดเดนและแนวทางเสรมิ 

 

- หลักสตูรมอีุปกรณและเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรที่ทันสมัย สามารถสนับสนนุการเรียนการสอนไดอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การมเีครอืขายความรวมมอืกับ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่สามารถชวยสนับสนุน 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- สิ่งอาํนวยความสะดวกในดานคุณภาพชีวติที่ด ีของทัง้นักศกึษาและคณาจารยที่เพยีงพอ เชน อุปกรณ ภายในหองน้าํ ตูน้ําดืม่ 

 

 

3.การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

 

 

 

ขอเสนอแนะภาพรวม 

 

แนวทางแกไข ควรมกีารทวนสอบการเขยีนรายงานผลการดําเนนิงาน (มคอ.7) 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตวั

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ไมผานการประเมนิ หลักสูตรไดมาตรฐาน/ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งทุ
กต

ัวบ
งช

ีใ้น
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที่

 2
 -

6 

2 - - 4.64 4.64 ระดบัคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดบัคุณภาพดี 

4 3 4 - - 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

5 4 3 3.67 - 3.50 ระดบัคุณภาพดี 

6 1 - 3 - 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมนิ 

  3.57 3.50 4.64 3.71 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ี      ๗๔๘/๒๕๖๒

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา

๒๕๖๒

___________________________

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย "ระบบการประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก"
และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ ใหสถาบันการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศและกําหนด

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีระบบและเกิดการพัฒนาคุณ
ภาพอยางตอเน่ือง ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากตนสังกัดและ
หนวยงานภายนอก จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจํา ปการ
ศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี

๑. คณะกรรมการอํานวยการ

๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา ประธานกรรมการ

๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ รองประธานกรรมการ

๑.๓ อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน กรรมการ

๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา กรรมการ

๑.๕ อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช กรรมการ

๑.๖ อาจารยธนขวัญ บุษบัน กรรมการ

๑.๗ อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช กรรมการ

๑.๘ รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที กรรมการ

๑.๙ อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร กรรมการ

๑.๑๐ รองศาสตราจารย ศิวพันธุ ชูอินทร กรรมการ

๑.๑๑ นายวรงค ชื่นครุฑ กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๒ นางสาวรดาศา โพธิ์จาด กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑.๑๓ นายอิทธิเชษฐ   กาฬสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี



๑. กํากับดูแลในภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน 

๑๔ หลักสูตร

๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ

  สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

๓. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

    รวมถึงการเขียนผลการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรให

  อาจารยทุกหลักสูตร

๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย สภา

วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย

๒. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

๒.๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร

๒.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

อาจารย ดร.จิตรลดา ชูมี กรรมการ

อาจารย ดร.เสาวณีย คําพันธ กรรมการ

อาจารย ดร.รัตนชัย ไทยประทุม กรรมการ

อาจารย ดร.จาริวัฒน พิษณุวงศ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยพัฒน  แสงสุวรรณ กรรมการ

อาจารยณัฐกมล พ่ึงสําราญ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ กรรมการ

อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา กรรมการ

๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย ดร.มณฑารพ สุธาธรรม กรรมการ

อาจารย ดร.มนัสวี เดชกลา กรรมการ

อาจารยอาทิตย ปุษยะนาวิน กรรมการ

อาจารย ดร.วชิราภรณ กุลทอง กรรมการ

อาจารยชเนศ วรรณะ กรรมการ

อาจารยศิริรัตน พักปากนํ้า กรรมการ

อาจารย ดร.นฤมล บุญม่ัน กรรมการ

Dr. Mohammad Bagher Javadi nobandegani กรรมการ

๒.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

อาจารยกานตชนา  สิทธิ์เหลาถาวร กรรมการ

อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช กรรมการ

อาจารยธนขวัญ บุษบัน กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ฉัตรทอง กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา  พัฒนใหญยิ่ง  กรรมการ

Dr. Ha Thanh Dong กรรมการ

๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต



ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล  กรรมการ

อาจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.อมรา อิทธิพงษ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ เลิศลพ กรรมการ

อาจารย ดร.อรวรรณ ริ้วทอง กรรมการ

อาจารยธนัฐ กรอบทอง กรรมการ

๒.๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต

อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยอดิศัย โทวิชา กรรมการ

อาจารยกัญญา บวรโชคชัย กรรมการ

อาจารยสมฤดี พงษเสนา กรรมการ

อาจารย ดร.ปยดา วงศวิวัฒน กรรมการ

อาจารย ดร.ณัชณิชา กลีบบัวบาน กรรมการ

๒.๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ

อาจารยกัญญารัตน  บุษบรรณ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมล ไพศาล กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.นิศากร สังวาระนที กรรมการ

อาจารย ดร.สาริสา  ปนคํา กรรมการ

อาจารยพัชรากร โรจนสุวกุล กรรมการ

อาจารย ดร.อเสข ขันธวิชัย กรรมการ

อาจารย ดร.ไพลิน ชยาภัม กรรมการ

๒.๒ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ นามวงษ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา กาญจนกมล กรรมการ

อาจารย ดร.โสพิศ สวางจิตร กรรมการ

อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว กรรมการ

๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

อาจารย ดร.ฒาลิศา เนียมมณี กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ กรรมการ

รองศาสตราจารยศิวพันธุ ชูอินทร กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ เจริญโภคราช กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ชัยศรี             ธาราสวัสดิ์พิพัฒน กรรมการ



ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล กรรมการ

อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี กรรมการ

๒.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ กรรมการ

อาจารยนันทพร อัคนิจ กรรมการ

อาจารยสุพัฒนชลี สิริโชควรกิตต์ิ กรรมการ

อาจารยณัฐพล ประเทิงจิตต กรรมการ

อาจารย ดร.ชูสิทธิ์ หงษกุลทรัพย กรรมการ

อาจารย ดร.ปญชลี พัฒนิบูล กรรมการ

๒.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

อาจารยนันทยง เฟองขจรฟุง กรรมการ

อาจารยสกุลตรา คํ้าชู กรรมการ

อาจารยดุสิต บุหลัน กรรมการ

อาจารยนฤมล เปยซื่อ กรรมการ

อาจารยกัญญาพัชร เพชราภรณ กรรมการ

อาจารยจุฑามาศ มูลวงศ กรรมการ

อาจารยปทมา หิรัญโญภาส กรรมการ

อาจารยธิดารัตน แสนพรม กรรมการ

อาจารยจิราพร วีณุตตรานนท กรรมการ

อาจารยกมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข กรรมการ

๒.๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมิตรา นวลมีศรี กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย กรรมการ

อาจารย ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ กรรมการ

อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล กรรมการ

อาจารย ดร.บุศรินทร เอี่ยมธนากุล กรรมการ

อาจารยชัชพล ชอบวิทยาคุณ กรรมการ

๒.๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

อาจารยกิตติยา พูนศิลป กรรมการ

อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.นลินี โสพัศสถิตย กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยรุจิจันทร วิชิวานิเวศน กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยณัฏฐ      กุหลาบเพ็ชรทอง กรรมการ



อาจารยเสถียร จันทรปลา กรรมการ

อาจารยสุวิมล คุปติวุฒิ กรรมการ

อาจารยภาณุ วราภรณ กรรมการ

๒.๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

อาจารย ดร.คมกฤช รัตตะมณี กรรมการ

อาจารยธนาเดช โพธิ์ศรี กรรมการ

อาจารยภาณุพล รัตนปนัดดา กรรมการ

อาจารยสุนิสา ราชิวงค กรรมการ

อาจารยจรสพร คนชุม กรรมการ

อาจารยจตุรภุช บุษรา กรรมการ

อาจารย ดร.สุริยัน สมพงษ กรรมการ

๒.๒.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

อาจารย ดร.ณิช วงศสองจา กรรมการ

อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน กรรมการ

อาจารยนภดล แชมชอย กรรมการ

อาจารย ดร.ฤทัยรัตน สิริวัฒนรัชต กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ กรรมการ

อาจารยทศพล ชูโชติ กรรมการ

หนาท่ี

๑. ดําเนินการจัดทําและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบ

 หมายในระดับหลักสูตร

๒. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานตามท่ีไดรายงานไวในรายงานผลการดําเนินงานของ

 หลักสูตร (มคอ.๗)ใหครบถวนทุกตัวบงชี้ตามท่ีไดรับมอบหมาย ตามเกณฑมาตรฐาน

   ในระดับหลักสูตร

๓. เตรียมความพรอมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และนําผลการตรวจประเมินไป

พัฒนาหลักสูตรโดยจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร ตอไป

๓. คณะกรรมการประสานงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะดา อาชายุทธการ ประธานกรรมการ

อาจารย ดร.ชินวัฒน ศาสนนันทน รองประธานกรรมการ

นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ กรรมการ

นางสาววิภาวดี วงศพุฒิเลิศ กรรมการ

นายปวิตร คงประเสริฐ กรรมการ

นายวรงค ชื่นครุฑ กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรดาศา โพธิ์จาด กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายอิทธิเชษฐ  กาฒสุวรรณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี



๑. ดําเนินการประสานขอมูลกับอาจารยประจําสาขาวิชาทั้ง ๑๔ สาขาวิชา

๒. ใหการสนับสนุนขอมูล ความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ระดับหลักสูตร

๓. ติดตามและรายงานความกาวหนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

 หลักสูตรตอผูบริหารคณะทราบ

๔. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเพื่อรวบรวมเปนขอมูลในการประกันคุณภาพ

 การศึกษาภายในระดับคณะตอไป

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28พ.ย.62  เวลา 15:56:09  Non-PKI Server Sign
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