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1. บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร 

 รายงานนี้เป็นสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2563 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 138 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 
100 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 38 คน ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จำนวน 2,237 
คน มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต”ิ 
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 4 ท่าน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2563 (สิงหาคม 2563– มิถุนายน 2564) สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่ม
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย 4.78 คุณภาพระดับดมีาก โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 4 1.2,1.3 
(4.46) 

1.4 
(5.00) 

1.1 
(3.65) 

4.39 ระดับด ี

2 3 2.1 
(5.00) 

2.3 
(5.00) 

2.2 
(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 
(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.64 5.00 4.33 4.78 
 

ระดับดีมาก 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2563 พบว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จำแนก
ตามปัจจัย นำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 
  ปัจจัยนำเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 4.64 ระดับคุณภาพดีมาก 
  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 4.33  ระดับคุณภาพดีมาก 
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(ลงนามแลว้) 
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1. ลงนาม      ประธานกรรมการ 

        (ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  โพธิ์บุญ) 
    
 
                                               
2. ลงนาม      กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์  นันทวสิารกุล) 
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       (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน)์ 

 
 

 

5. ลงนาม      เลขานุการ 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวขอ้ มี ไม่ม ี หมายเหต ุ
1. หน้าปก 
 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการประเมินตนเอง ✓   
 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน ✓   
 1.3 การระบุ วนั เดือน ปี ที่จัดทำรายงาน ✓   
2. คำนำ 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน ✓   
 2.2 การระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่รายงาน ✓   
 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน ✓   
3. สารบัญ 
 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง ✓   
 3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน ✓   
4. ส่วนที่ 1 บรบิทของหน่วยงาน 
 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ✓   
 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ✓   
 4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ✓   
 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำหนว่ยงานชุดปัจจุบัน ✓   
 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  ✓   
 4.6 จำนวนนกัศึกษา  ✓   
 4.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร ✓   
 4.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  ✓   
 4.9 เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ✓   
5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที ่ผ่านมา/ผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

✓   

6. ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระดับคณะ 

✓   

7. ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
 7.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ✓   
  7.1.1 คำอธิบายตัวบ่งชี ้ ✓   

7.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน ✓   
7.1.3 ผลการดำเนินงาน ✓   
7.1.4 รายการหลักฐาน ✓   
7.1.5 การประเมินตนเอง ✓   
7.1.6 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ ✓   
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หัวขอ้ มี ไม่ม ี หมายเหต ุ
8. ส่วนที่ 5 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

8.1 การเขียนรายงานการกำกับมาตรฐาน ✓   
8.2 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ✓   

8.2.1 ผลการดำเนินงาน ✓   
8.2.2 รายการหลักฐาน ✓   

9. ส่วนที่ 6 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
9.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ✓   
9.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ✓   

10. ส่วนที่ 7 ขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
10.1 การระบุข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ✓   

11. ภาคผนวก 
11.1 สรุปผลตรวจประเมินระดบัหลักสูตร ✓   
11.2 คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ✓   
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ 
 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ปรัชญา : 
  “มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 
 วิสัยทัศน์ : 

 “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 พันธกิจ : 

 1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริหารจัดการราชการที่ดี 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1) รองศาตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบด ี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา  เนียมมณ ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน ์  ศาสนนันทน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคณุภาพ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6) อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

4.2.2 หัวหน้าภาคและหัวหน้าสาขาวิชา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนท ี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์     
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
3) อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ  ผุดพรมราช หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
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6) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
อาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  ชูม ี  หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
         ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

8) อาจารย์ ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
9) อาจารย์ณฐัพล  ประเทิงจิตต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยกีารอาหาร 
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11) อาจารย์ชัชพล  ชอบวิทยาคุณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) อาจารย์นันท์ยง  เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
13) อาจารย์ธนาเดช  โพธ์ิศรี  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
      และสุขภาพ 
14) อาจารย์ ดร.ณิช  วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหย ี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมยั่งยืน 
 
4.2.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) รองศาตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพ์ิพัฒน์   ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
4) ดร.อนุพันธ์   อิฐรัตน ์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร กรรมการ 
6) รองศาสตรจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนท ี กรรมการ 
7) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ ์ กรรมการ 
8) อาจารย์ธนัฐ   กรอบทอง กรรมการ 
9) อาจารย์ธนาเดช  โพธ์ิศรี  กรรมการ 
10) นางสุริยาภา   โสภณวสุ เลขานุการ 
11) นางสาวรดาศา  โพธ์ิจาด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.3 โครงสร้างหน่วยงาน/โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 

 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ ดร.คมกฤช  รัตตะมณี 

 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร 

 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ย่ิง 

สำนักงานคณบด ี
นางสุริยาภา โสภณวสุ 

(หัวหน้าสำนักงานคณบดี) 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์ 

 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  สังวาระนท ี

(หัวหน้าภาควิชา) 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร ์

(หัวหน้าภาควิชา) 
 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี 

 
 

คณะกรรมการประจำคณะ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                                                                                                                                                  

ฝ่ายคลงัและพสัดุ   

ฝ่ายบริการการศึกษา  

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ          
 ฝ่ายพฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ   

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิลปะวฒันธรรม 

สาขาวิชาเคมี                        
สาขาวิชาสถิติประยกุต ์           
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์

สาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวตักรรมชีวภาพ                                                 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและ
อุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื   
    

ศูนย์วิทยาศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี 

(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) 
 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
นกัวิทยาศาสตร์ 

นกัวิทยาศาสตร์(เคมี) 
นกัวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
นกัวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
นกัวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ประยกุต)์ 
นกัวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 
นกัวิชาการโภชนาการศึกษา 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร) 
 

- สมศ. 
- กพร. 
- สกอ. 

 

-  การตรวจประเมินคุณภาพบัณฑิต  
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 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 13 หลักสูตร  
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปหลักสูตรที่เปดิสอน  
ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 

1. เคม ี 2559 
2. ชีววิทยาสิง่แวดล้อม 2563 
3. จุลชีววิทยาอตุสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 2563 
4. ฟิสกิส์ประยุกต ์ 2558 
5. คณิตศาสตร์สารสนเทศ 2559 
6. สถติิประยุกต์ 2559 
7. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 2559 
8. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2559 
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 
10. คหกรรมศาสตร ์ 2559 
11. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2560 
12. นิติวทิยาศาสตร ์ 2559 
13. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 2563 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศกึษา ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
  

4.5 จำนวนนกัศึกษา 

ตาราง 3 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา (คน) 

1. เคม ี 50 
2. ชีววิทยาสิง่แวดล้อม 221 
3. จุลชีววิทยาอตุสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 74 
4. ฟิสกิส์ประยุกต ์ 10 
5. คณิตศาสตร์สารสนเทศ 16 
6. สถติิประยุกต์ 13 
7. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 139 
8. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 306 
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ 441 
10. คหกรรมศาสตร ์ 484 
11. วิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ 323 
12. นิติวทิยาศาสตร ์ 142 
13. การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 18 

รวมทัง้หมด 2,237 
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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4.6 จำนวนอาจารย์และบคุลากร 

ตาราง 4 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

ปริญญาเอก 12 44 3 59 
ปริญญาโท 11 14 16 41 
ปริญญาตร ี - - - - 
รวมทั้งหมด 23 58 19 100 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบคุคล ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 
ตาราง 5 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย์ 6 4 0 10 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 10 26 1 37 
อาจารย ์ 7 28 18 53 

รวมทั้งหมด 23 58 19 100 
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบคุคล ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
 
ตาราง 6 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ข้าราชการ พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน
ประจำ 

พนักงาน
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - - 
ปริญญาโท - - 12 3 - - 15 
ปริญญาตร ี 1 1 10 4 - - 16 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - 1 - 1 2 3 7 

รวมทั้งสิ้น 1 2 22 8 2 3 38 
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
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4.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ 

ตาราง 7 แสดงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รับจดัสรร) 
ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบประมาณแผน่ดิน 17,430,500.00 30.58 

งบประมาณเงินรายได ้ 39,571,400.00 69.42 
รวมที่ได้รับจัดสรร 57,001,900.00 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 
 4.8 อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
  อัตลักษณ์ : 

 “เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 
 เอกลักษณ์ :  
   "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" 
 

วัฒนธรรมหรอืค่านิยมของหน่วยงาน 
  1) การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 
  2) การตรงเวลา สามัคคี มีคณุธรรม 

3) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 5.1 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื ่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องและ
สาธารณชน 
  5.2 วิธีการดำเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 4 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี ร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจำแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน
การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
❖ การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสาร 
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  
3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

กำหนดการ ตรวจเยี่ยม  
ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  
1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 
1. ผู้บริหาร 8 คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 7 คน 
4. นักศึกษา 4 คน 
5. ศิษย์เก่า 2 คน 
6. ผู้ใช้บัณฑิต 2 คน 
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ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 
❖ การดำเนินการหลังตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 
 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
            ❖ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน บรรลเุป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 47.41 3.65  3.65 

13  
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 40 59 x100 ร้อยละ 59.00  5.00 

100  
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 30 47 x100 ร้อยละ 47.00  3.92 
100  

ตัวบ่งชี้ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการ
แก่ผู้เรียน 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ กลุ่มวิทย์ 60,000 บาท 

 
18,761,330.95 195,430.53  5.00 

96  
ตัวบ่งชี ้ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30 
 

113.80 113.80  5.00 
100  

ตัวบ่งช้ี 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) 
 5.00 



รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในคณะวทิยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่ 15 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน บรรลเุป้าหมาย 

(=บรรลุ) 
( = ไม่บรรลุ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 
 5.00 

องคประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ ่งช ี ้  4 .1 ศ ิลปว ัฒนธรรม ความเป ็นไทย และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) 

 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 

 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.78 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในคณะวทิยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 หน้าที่ 16 
 

 6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์
ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช้ 
3.51–4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 4 
1.2 , 1.3  
(4.46) 

1.4 
(5.00) 

1.1 
(3.65) 

4.39 การดำเนินงานระดับด ี

2 3 
2.1 

(5.00) 
2.3 

(5.00) 
2.2 

(5.00) 
5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 
- 

5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 
- 

5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 
- 

5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวม 11 3 6 2 
4.78 การดำเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.64 5.00 4.33 
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6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 1. คณะควรให้ความสำคัญเรื่องการตลาด โดยกำหนดหน่วยงานเฉพาะหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่
ด้านการตลาด การหานักศึกษา การเสริมสร้างทักษะในด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับอาจารย์ในหลักสูตร 
รวมถึงแนวทางการแสวงหารายได้ใหม่ๆ ให้กับทางคณะ เช่น การติดต่อกับศิษย์เก่าหรือหน่วยงานเอกชนใน
การสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับคณะ 
 2. คณะควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยคณะควรนำระบบ AI มาช่วยในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนในอนาคต ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม 

 1. คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
 2. หลักสูตรผ่านการกำกับมาตรฐาน การประเมินอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร และค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้น 
 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะควรกำหนดแนวทางในการเสริมความรู้ ทักษะด้านการปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาที่หายไป

จากสถานการณ์โควิด 19 เพือ่ให้สถานประกอบการมีความมั่นใจในทักษะการปฏิบัติ 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 
      - 

 
5. การปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม 

 อาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยสูง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจำนวนมาก และ
ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกจำนวนมาก 
 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 คณะควรนำงานวิจัยเชิงนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการบริการวิชาการแก่สังคมให้
มากขึ้น  
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 
- 
 

5. การปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม 

 คณะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 คณะควรนำความรู้หรือนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการที่
ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 
- 
 

5. การปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม 

- 
 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
- 

 
3. จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 
- 

 
5. การปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 1. คณะได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกำหนดไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. คณะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้บุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจและเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 คณะควรมีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ท้าทายมากขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดด 
 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
      - 

 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 คณะควรทบทวนประเด็นความเสี่ยง และวิเคราะห์แนวทางการลดความเสี่ยง  ให้ครอบคลุมตาม
สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด 
 

5. การปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
      - 
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7. สรุปผลการสัมภาษณผ์ู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศกึษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต 

 
1. กลุ่มผู้บริหาร 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  โพธ์ิบุญ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์  นันทวสิารกุล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน ์  กรรมการ 

 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ ์
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน ์ คณบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา  เนียมมณ ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
6. อาจารย์ ดร.คมกฤช  รัตตะมณี   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์
8. รองศาสตราจารยศ์ิวพันธุ์  ชูอินทร ์  อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์
 

ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ผู้บริหารคณะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาในบางหลักสูตรที่น้อยมาก โดยการ
ควบรวมหลักสูตรในศาสตรท์ี่ใกล้เคียงกัน นำศักยภาพของอาจารย์มาดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรคณะ รวมทั้ง
มีการทำธนาคารเครดิต การทำหลักสูตรระยะสั ้น การทำ Dual degree ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. คณะมีการปรับแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจภายใตส้ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน กำหนดให้อาจารย์ทำสื่อการสอนที่ทันสมัย เน้นการพัฒนาสื่อ
ต้นแบบในรายวิชาปฏิบัติการ นอกจากนี้คณะได้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพื่อทดลอง
ปฏิบัติ 2) ด้านงานวิจัย ส่งเสริมให้เครือข่ายวิจัยเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ได้มากขึ้น เพื่อให้งานวิจัยสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ 3) ด้านบริการวิชาการ ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในภาคเกษตรกรรม 
วิสาหกิจชุมชน ใช้ศักยภาพของเครือข่ายในการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย 4) ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
อาหารชาววังลงสู่ชุมชน ทำความร่วมมือกับองค์กรสากล เพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมสู่สากล 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในการควบรวบหลักสูตรนั้น ชื่อของหลักสูตรยังไม่สื ่อถึงแขนงวิชาของหลักสูตรในเชิงการตลาด 

ดังนั้นควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ อาจารย์ประจำแขนงร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี soft skill ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
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2. กลุ่มอาจารย์ 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. อาจารย์ ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง  กรรมการ 
 

กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
1. อาจารย์สกลุตรา ค้ำชู   อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยพร  ผ่อนผัน อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
3. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  นวลมีศร ี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. อาจารย์มีความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อยโดยการควบรวบหลักสูตรในศาสตร์ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้

อาจต้องใช้เวลาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น  
3. อาจารย์มีการปรับรายวิชา สื่อสารสอน รูปแบบการสอน ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ตรงกับบริบท

ของสถานการณป์ัจจุบัน 
4. อาจารย์มีการผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ 

และตรงกับความต้องการของนักศึกษา 
5. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อาจารย์มีการปรับรูปแบบการสอนรายวิชาปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษา

เกิดการเรียนรู ้
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรผลักดันเรื่องการประชาสัมพันธ์ โดยมีการให้ความรู้กับอาจารย์ในการประชาสัมพันธ์  
2. คณะควรมกีารเสริมทักษะด้านการปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อยืนยันกับสถานประกอบการว่า บัณฑิต

ที่จบไปสามารถทำงานได้จริง 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  โพธ์ิบุญ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักด์ิ เลขานุการ 

 
กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. นางกอบกูล ขำสุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสด ุ
3. นายวรงค์ ชื่นครุฑ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
4. นางสาวปาณิสรา นิตุธร ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
6. นางสาวสุมติรา  พรหมขนุทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวทิวา  ศักดิ์ศร ี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร ์

 
ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม มีการประชุมให้รับรู้แนวทางการ
ดำเนินงาน มีความโปร่งใส 

2. คณะจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินพร้อมเผยแพร่บนเว็บไชต์ 
3. คณะส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมการเขียนรายงาน  
4. คณะจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของบุคลารกสายสนับสนุน 
5. คณะส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  
6. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับบุคลากรสายสนับสนุน  
7. คณะกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำแผนการพัฒนาตนเองในระยะ 1-5 ปี พร้อมกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
8. คณะมีการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับ

รูปแบบการทำงานให้สามารถบริการแก่นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานในส่วนของภารกิจสนับสนุน 
2. คณะควรจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอให้นักศึกษา 
3. คณะควรมีการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
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4. กลุ่มนักศึกษา 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน ์ กรรมการ 
 
กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. นางสาวอมาวสุ สินธุ์ชัง   ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
2. นางสาวรัตนากร สวัสดีเจริญ  ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรคหกรรมศาสตร ์ 
3. นางสาวสุฐนิา ขวัญเมือง   ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   
4. นางสาวณัทกร แก้วประเสริฐ  ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมฯ  

 
ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. อาจารย์มีการสอนที่เน้นเทคนิคในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

2. อาจารย์มีการดูแลนักศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำใช้การใช้ชีวิต และรุ่นพี่ให้คำแนะนำในการเรยีน
รายวิชาต่างๆ 

3. คณะมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรจดัสรรอุปกรณก์ารเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
2. คณะควรปรบัปรุงเรื่องระบบไวไฟ  
3. คณะควรจดัสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
4. คณะควรจดัให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกัน 
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5. กลุ่มศิษย์เกา่ 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน ์  กรรมการ 
 
กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. นางสาวสุพัตรา แหวนเงิน สำเร็จการศึกษาจากนิติวิทยาศาสตร์ - - 
2. นางสาวรัตวรรณ    จริงจติร สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเคมี  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ  
LNR Associates Co.,Ltd 

 
ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. บัณฑิตมีความใฝ่เรียนรู้ มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความรู้พื ้นฐานสามารถต่อยอดในการ
ปฏิบัติงานได้ 

2. บัณฑิตได้รับทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงาน จากอาจารย ์
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการอ่าน 
2. คณะฯ ควรเสริมความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการให้มีการทดลองฝึกใช้เครื่องมือที่ทันสมยั  
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6. กลุ่มผู้ใช้บณัฑิต 
เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 
ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์  นันทวสิารกุล กรรมการ 
 
กลุ่มตัวแทนผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. คุณสันติ อาภากาศ   ตำแหน่ง CEO บริษัท เทสบัดแล็บ จํากัด 
2. คุณกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล   ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต ์

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)  
 
ผลการสัมภาษณ์  
จุดเด่น  

1. บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ 
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  
3. บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี
4. บัณฑิตมีการวางแผนการทำงาน เรียนรู้ได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถตัดสินใจในขอบเขตงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรเสริมทักษะของนักศึกษาในเรื ่องแนวคิดที ่จะพัฒนาไปสู ่อนาคตข้างหน้าของตนเอง 

ความก้าวหน้าในสายงาน แรงผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย 
2. คณะควรเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
3. คณะควรเสริมทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งาน database การเขียนรายงานสรุป 

ทักษะการเจรจาต่อรอง 
4. คณะควรเสริมทักษะในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องวิเคราะห์ขั้นสูง 
5. คณะะควรส่งเสริมทักษะด้าน Entrepreneurial Mindset 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กำหนดการตรวจประเมิน 
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ภาคผนวก ข  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ผู้บริหารกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนนิงานในรอบปีการศึกษา 2563 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ 
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กิจกรรมสัมภาษณผ์ู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บคุลากรสายสบัสนนุวิชาการ 
ผู้ใชบ้ัณฑิต ศษิย์เก่า นักศึกษา 
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คณะกรรมการประชุมสรปุผลและแจ้งขอ้เสนอแนะเบื้องต้นต่อผูบ้ริหารระดบัคณะ 
 

 
 

 
 

 


