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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานนีเ้ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 

2560 ที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559  ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) และได้รวบรวมข้อมูล

เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังนี ้1) ตัวแทนผู้บรหิารจ านวน 9 คน 2) ตัวแทนอาจารย์ จ านวน 5 คน 3) ตัวแทน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 5 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 4 คน 5) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑติ จ านวน 

5 คน  6) และตัวแทนศิษย์เก่า จ านวน 4 คน  

 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 

องคป์ระกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้คุณภาพ

ระดับด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ ์สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ได้คุณภาพระดับด ี

รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

องคป์ระกอบที่ 1 2.44  - 3.25 2.76 การด าเนินงานระดับพอใช ้

องคป์ระกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 3 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช ้

องคป์ระกอบที่ 4 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช ้

องคป์ระกอบที่ 5 - 3.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.08 3.86 4.13 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ

ด าเนินงาน

ระดับพอใช้ 

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี
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1. จุดแข็งและประเด็นที่ชื่นชมในภาพรวม  

1) คณะฯ มีการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการประเมินภาระงานที่โปรง่ใส และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อความกา้วหน้าในอาชีพ 

2) คณาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัย มีผลงานตีพมิพ์ที่มีค่าน้ าหนักสูงจ านวนมาก 

2. จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม  

  1) คณะฯ ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพของแผนและกิจกรรมตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์และวัตถุประสงค ์ที่สามารถประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

2) คณะฯ ควรพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และพัฒนาด้าน

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญที่เป็นสากลมากขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และสามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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(ลงนามแลว้) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่ ที่รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

   

 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วัน เดอืน ป ีที่จดัท ารายงาน    

2.  ค าน า 

 2.1 การระบุวัตถุประสงคใ์นการประเมิน    

 2.2 การระบุองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ที่รายงาน    

 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    

 3.2 ความสอดคลอ้งของหัวขอ้กับเนื้อหาภายใน    

4.  ส่วนท่ี  1  บริบทของหนว่ยงาน 

 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

 4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร ์เปา้หมายและ

วัตถุประสงค ์

   

 4.3 โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิาร    

 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจ าหนว่ยงานชุดปัจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน     

 4.6 จ านวนนักศึกษา     

 4.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร    

 4.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน    

5. ส่วนท่ี 2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา/ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผา่นมา/ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

   

6.   ส่วนท่ี  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ระดับคณะ 
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

7.  ส่วนท่ี  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

    7.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    

       7.1.1 ค าอธิบายตัวบ่งชี ้    

7.1.2  เกณฑก์ารให้คะแนน    

7.1.3  ผลการด าเนนิงาน    

7.1.4  รายการหลักฐาน    

7.1.5  การประเมนิตนเอง    

7.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจดุที่ควรพัฒนาแต่ละ

องคป์ระกอบ 

   

8.  ส่วนท่ี  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

8.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

8.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

9.  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

9.1 การระบุข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถกูต้องและครบถว้น    

10.  ภาคผนวก 

10.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร    

10.2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ปรัชญา : 

 “มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 วิสัยทัศน์ : 

 “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตรแ์ละบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

 พันธกจิ : 

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม   

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ   

3. พัฒนางานวิจัยและสรา้งองคค์วามรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  

4. บรกิารวิชาการและถา่ยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน  

5. สรา้งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. บรหิารจัดการองคก์รด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 4.2 คณะกรรมการบรหิารคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่ 

 4.2.1 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา   คณบดี 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ดิศยั โทวิชา  รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4) อาจารย์ ดร.ชนิวัฒน์  ศาสนนันทน ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงาน 

           และประกันคุณภาพ 

5) อาจารย ์ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

          และบรกิารวิชาการ 

6) อาจารยธ์นขวัญ  บุษบัน  รองคณบดีฝา่ยกจิการ 

       นักศึกษา 
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4.2.2 หัวหนา้ภาคและหัวหน้าสาขาวชิา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค์ สังวาระนท ี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร ์    

2) อาจารยธ์นัฐ   กรอบทอง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ 

3) อาจารย ์ดร.ชูเกยีรติ  ผุดพรมราช หัวหน้าสาขาวิชาสถติิประยุกต์ 

4) อาจารย์ ดร.สารสิา  ปิ่นค า  หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

5) อาจารย ์ดร.มณฑารพ  สุธาธรรม หัวหน้าสาขาวิชาชีววทิยา 

6) อาจารย ์ดร.วัฒนา  พันธุ์พชื  หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

7) อาจารย ์ดร.รัตนชัย  ไทยประทุม หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

         ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

8) อาจารย ์ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์

9) อาจารย์ฒาลิศา  เนียมมณ ี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

10) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศริลิักษณ ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

11) อาจารย์ ดร.ธนิดา  ฉั่วเจรญิ  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร  

12) อาจารย์รัตนทิพย์  รัตนชัย  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

13) อาจารย ์ดร.พิจติรา  จอมศร ี  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14) อาจารย์อมัพรศรี  พรพทิักษด์ ารง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

15) อาจารยธ์นาเดช  โพธิ์ศร ี  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

      และสุขภาพ 

16) อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนท ี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์ึกษา 

4.2.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ     ตะ๊ปินตา    ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย    น าประเสรฐิชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

3) รองศาสตราจารย ์ดร.จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

4) รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์     แกว้ขาว กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

5) อาจารย ์ดร.ทัศนาวลัย      อุฑารสกุล กรรมการ 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค์     สงัวาระนท ี กรรมการ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ     ฉัตรทอง กรรมการ 

8) รองศาสตราจารยศ์ิวพันธุ์     ชูอินทร ์ กรรมการ 

9) อาจารย์พัชรากร      โรจนสุวกุล กรรมการ 

10) นางอนงค์       น าสุวมิลกุล เลขานุการ 

11) นางสาวรดาศา      โพธิ์จาด ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.3 โครงสร้างการบริหาร 
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 15 หลักสูตร  

ดังตารางที ่1 

ตารางที ่1 สรุปหลักสูตรที่เปดิสอน  

ชื่อหลักสูตร 

ระดับปริญญา 

ป.ตร ี
ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก 

1. เคม ี     

2. ชีววทิยา     

3. จลุชีววทิยาอตุสาหกรรม     

4. ฟิสิกส์ประยุกต ์     

5. คณิตศาสตรส์ารสนเทศ     

6. สถติิประยุกต ์     

7. เทคโนโลยีชีวภาพ     

8. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม     

9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร     

10. วิทยาการคอมพิวเตอร์     

11. เทคโนโลยสีารสนเทศ     

12. คหกรรมศาสตร ์     

13. วิทยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ     

14. นติิวทิยาศาสตร ์     

15.วิทยาศาสตรศ์ึกษา     

แหล่งข้อมูล :  กองบรกิารการศึกษา ข้อมลู ณ วันที ่20 มถิุนายน 2560  

หมายเหต ุ: นับเฉพาะสาขาวชิาที่เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 

 

4.5 จ านวนนักศึกษา 

 ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีและปรญิาโท 

สาขาวชิา ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท รวม 

1. เคม ี 87 - 87 

2. ชีววทิยา 158 - 158 

3. จลุชีววทิยาอตุสาหกรรม 93 - 93 

4. ฟิสิกส์ประยุกต ์ 63 - 63 

5. สถติิประยุกต ์ 156 - 156 

6. คณิตศาสตรส์ารสนเทศ 50 - 50 

7. เทคโนโลยีชีวภาพ 50 - 50 
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สาขาวชิา ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท รวม 

8. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 202 - 202 

9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 107 - 107 

10. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 364 - 364 

11. เทคโนโลยสีารสนเทศ 433 - 433 

12. คหกรรมศาสตร ์ 452 - 452 

13. วิทยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 342 - 342 

14. นติิวทิยาศาสตร ์ 28 - 28 

15. วิทยาศาสตรศ์ึกษา - 7 7 

รวมท้ังหมด 2,776 7 2,783 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ข้อมูล ณ วันที ่20 มิถนุายน 2560 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ตาราง 3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท 

รวม ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งปม.แผ่นดนิ) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงนิรายได้) 

ปรญิญาเอก 13 37.5 1 51.5 

ปรญิญาโท 17 20 15 52 

ปรญิญาตร ี - - - - 

รวมท้ังหมด 30 57.50 16 103.5 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารหารงานบุคคล ขอ้มลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

 ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(งปม.แผ่นดนิ) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(เงนิรายได้) 

ศาสตราจารย ์ - - - - 

รองศาสตราจารย ์ 3 1 1 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 10 - 24 

อาจารย ์ 13 46.5 15 74.5 

รวมท้ังหมด 30 47.5 16 103.5 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารหารงานบุคคล ขอ้มลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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 ตาราง 5 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(งปม.แผ่นดิน) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(เงินรายได)้ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ปรญิญาเอก - - - - -  - 

ปรญิญาโท 1 - 10 - -  11 

ปรญิญาตร ี 1 1 11 10 -  23 

ต่ ากวา่ปรญิญาตรี - 1 - 1 3  3 

รวมท้ังหมด 2 2 21 11 3 3 42 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารหารงานบุคคล ขอ้มลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ได้รับจดัสรร) 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 17,660,500.00 31.44 

งบประมาณเงนิรายได ้ 38,517,220.00 68.56 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 56,177,720.00 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

4.8.1 อัตลักษณ ์

“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 

นิยามค าส าคัญอัตลักษณ ์

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรูแ้ละพัฒนา

ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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4.8.2 เอกลักษณ ์

 "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝงัองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สูส่ากล" 

  

นิยามค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร ่และเป็นแหล่งเรยีนรูข้้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูสู้่สากล หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย  

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ  ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 

ได้อย่างทั่วถงึและมีประสิทธิภาพ 

 

5. แนวทางการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผา่นมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 7 ท่าน รว่มกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ รว่มกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระยะ คอื กอ่น

การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรยีมการและวางแผนกอ่นตรวจเยีย่ม  

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

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

ก าหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะท่ี 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจรงิ/สัมภาษณ์ผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองคป์ระกอบที่รับผดิชอบพรอ้มทั้งสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตวับ่งชี้  

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร 9 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 5 คน 

4. นักศึกษาและศิษย์เกา่ 13 คน 

 

ระยะท่ี 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการหลงัตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ       

CHE QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

             วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถอืของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 

 6.1 สรุปผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.01 คะแนน 48.77 คะแนนเฉลี่ย 

3.25 

 3.25  

15   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 30 51.5 49.76  5.00  

103.5   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 25 29.0 28.02  2.33  

103.5   

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 10 2,530.29 20  0  

103.5   

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 1, 2, 3  3  

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับ 6 ข้อ 1, 2, 3  3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ปรญิญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6  5  

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค ์

กลุ่มวิทย ์

 60,000 บาท 

 

22,750,907 219,815.53  5  

103.5   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

กลุ่มวิทย์ฯ  

รอ้ยละ 30 

 

89.40 86.38  5  

103.5   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 1, 2, 3, 6  3  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 1, 2, 3, 6  3  

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

( =  บรรล)ุ 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6  5  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 3.66  
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 6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 2.44 3.00 3.25 2.76 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

4 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.08 3.86 4.13 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนนิงาน 

ระดับพอใช ้

การด าเนนิงาน 

ระดับดี 

การด าเนนิงาน 

ระดับดี 
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

-  

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

                                                               - 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

           1) คณะฯ ควรทบทวนการประเมินการให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่มารับ

บริการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต ประเมินจาก

นักศึกษาทุกช้ันปี หรือการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ประเมิน

จากกลุ่มนักศกึษาช้ันปีสุดท้าย โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงคุณภาพและให้สอดคล้องกับลักษณะ

การบริการของหลักสูตรที่มคีวามแตกต่างกัน 

            2) คณะฯ ควรก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่สามารถประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งในเรื่องของโครงการและแผนพัฒนานักศึกษา โดยค านึงถึงอัต

ลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหง่ชาติ 5 ประการ (TQF)  

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

คณาจารย์มีศักยภาพในการท าวิจัย มีผลงานตีพมิพ์ที่มีค่าน้ าหนักสงูจ านวนมาก 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

                                                                - 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

            1) คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัยภายในคณะฯ 

นอกเหนอืจากการอ้างองิระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

            2) คณะฯ ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อใช้ในการบูรณาการองค์ความรู้ใน

การผลิตบัณฑิตตามวิสัยทัศนข์องคณะฯ 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

            ถึงแม้คณะฯ จะมีงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก (51 โครงการ) แต่บางโครงการเป็น

ลักษณะการให้บริการที่เป็นครั้งคราวไม่ตอ่เนื่อง 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

       1) คณะฯ ควรวิเคราะห์การด าเนินงานบริการวิชาการของคณะเพื่อทราบถึงประเภท รูปแบบ 

ประโยชน์ของการบริการวิชาการ การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เพื่อน าไปก าหนด

เป้าในแผนบริการวิชาการที่ค านึงถึงพันธกิจที่เน้น “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยก

มาตรฐานชุมชน” โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งแผน

บริการวิชาการและกิจกรรม 

        2) คณะฯ ควรมีการร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกันของคณาจารย์จากหลากหลายหลักสูตร

ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า

และประหยัดงบประมาณ 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

       1) คณะฯ ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นค่าร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้

ที่ยังไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

       1) คณะฯ ควรทบทวนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาภูมิ

ปัญญาสู่ชุมชน การตรงต่อเวลา สามัคคี มีคุณธรรม และการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

นอกเหนอืจากการจัดกิจกรรมในเชงิประเพณี 

       2) คณะฯ ควรมีการประเมินความส าเร็จเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และกิจกรรม 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

                                                                - 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

       1) คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่แท้จริงของคณะฯ และควรมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่ลดความเสี่ยงที่สามารถน าไปบริหารจัดการการด าเนินงานของคณะฯ ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

       2) คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อน าไปวางแผนพัฒนา

คุณภาพของหลักสูตร โดยใหฝ้า่ยวิชาการเป็นผู้ด าเนินการ 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศกึษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 09.15 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.10 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี 

2. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน ์  ศาสนนันทน ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล รองคณบีฝา่ยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

5. อาจารยธ์นขวัญ   บุษบัน  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดศิัย โทวิชา  รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์ สังวารนท ี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร ์

8. อาจารย ์ดร.กติติคุณ  มีทองจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

9. รองศาสตราจารย์ศิวพนัธุ ์ ชูอินทร ์  ผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์ 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. มีโครงการการบริหารคณะที่ชัดเจน มีหลายสาขา (14 หลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตรปริญญาโท 

 2. นักศึกษาให้ความสนใจมาสมัครเรยีนมีจ านวนมากขึ้น 

 3. มีนโยบายให้คณะคัดเลือกสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้คัดเลือกสาขาวิชาคหกรรมศาสตรเ์ป็นสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

 4. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรอืจากการประกันคุณภาพแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5. มีการส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

6. มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยเพื่อมาบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

7. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการจ้าง

อาจารย์ชาวต่างชาติมาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา 
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8. มีการจัดท าความร่วมมือพร้อมทั้งส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

ต่างประเทศ 

9. มีการบริหารจัดการงบประมาณ (เงินรายได้) ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเ์พื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. จ านวนนักศึกษาที่สนใจในศาสตรท์างสถติิ ฟิสิกข์ น้อยลง 

 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้มแข็งมากขึ้น 

 3. ควรสนับสนุนการเรียนรู ้เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ระบบสารสนเทศ เพิ่มขึน้ 
 

2. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.10 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.35 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. คุณพิทักษ์พล  พรมวัง  CS Loxinfo Public Company Limited 

2. คุณปัชญา  ยามจติร  บรษิัท ยูนิค เอน็จิเนยีริ่ง แอนด์  

คอนสตรัคช่ัน จ ากดั(มหาชน)    

3. อาจารย ์ดร.นัฐวุฒิ บุญยืน  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

4. คุณเฉลิมลักษณ์  ไกรสี  บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามสูง 

 2. นักศึกษามีความอดทน กระตือรอืร้น และสู่งานในการปฏิบัติงาน 

 3. นักศึกษามีความเด่นในด้านกจิกรรมต่างๆ  

 4. นักศึกษามีน้ าใจ ช่วยเหลือ เอือ้เฟื้อ 

5. นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เค้ากับวัฒนธรรมองคก์รได้ดี 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรจัดการกระบวนการจัดการความคิด (Process thinking) ทางวิทยาศาสตร ์ 

 2. ควรฝึกทักษะการตั้งทดสอบวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ผล เทคนิคการท าวิจัย การเขียนเล่ม

รายงาน การพรเีซ็นต์ การจัดท า power point และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 3. กอ่นนักศึกษาส าเร็จการศึกษาควรที่จะมีการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 

 4. ควรพัฒนาในเรื่องการท าโปรแกรม Microsoft office การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Social network) เน้นที่การปฏิบัติงานจรงิ 

3. กลุ่มศิษย์เกา่ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.35 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. คุณณรงคชั์ย ไชยเชษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คุณชมภูนุช เหมทานนท ์ สาขาวิชาสถติิประยุกต ์

3. คุณชยางกูร ศิลาสะอาด สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

4. คุณสุมามาลย ์ เจริญไชย สาขาวิชาเคม ี

5. คุณวุฒิชัย นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีาฯ 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. มีการจัดการเรียนเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการ เน้น โปรแกรม SPSS 

 2. นักศึกษามีภาพลักษณท์ี่ดีในสายตาของสถานประกอบการ บุคลิกภาพที่ดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มในการเรียนการสอน ด้านการสื่อสารมากขึ้น โดยมีการสอนโดย

อาจารย์เจ้าของภาษามาให้ความรู้ หรือบรรยาย 

 2. การสอนศัพท์เทคนิคที่ใชใ้นการท างานในแต่ละศาสตร ์(เช่น สาขาสิ่งแวดล้อม) 

 3. อุปกรณไ์ม่มีความพร้อม ต่อการใช้งาน 

 4. ควรมีการฝึกงานอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้รับประสบการณเ์พยีงพอ 
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5. ควรพัฒนาการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยนอกเหนือจากโปรแกรมในหลักสูตร 

6. อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรคส์ าหรับนักศึกษาให้ทั่วถงึ 

7. อยากให้มีความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการที่ใหญ่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ และได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา 

8. อยากให้มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานจากประสบการณจ์รงิ พรอ้มทั้งฝึกปฏิบัติจรงิ 

9. อยากให้มีการอบรมทางเลือก เป็นเฉพาะศาสตร์ 

10. อยากให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินกีฬาภายใน (สาขาวิทยาศาสตรก์ฬีา) 

11. อยากให้คณะฯ เปิดโอกาสให้กับศิษย์เกา่กลับมาท างานให้กับมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาในงานสาย

สนับสนุนวิชาการ หรือสายวิชาการ 

12. อยากให้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างศิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบันภายในคณะฯ  

13. อยากให้มีการจัดอบรมให้กับศิษย์เกา่เพิ่มมากขึ้น 

4. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 11.20 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นายภัทรพล  เอมด ี  สาขาวิชาคณิตศาสตรส์ารสนเทศ 

2. นายณัฐวุฒ ิ  วันเดีย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ 

3. นางสาวศรีเพชร  ทองขาว  สาขาวิชาเคม ี

4. นางสาวอนุชนา   ไตรเรอืง  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ์

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น 

 2. อยากให้มีอุปกรณใ์นการจัดการเรียนการสอนรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น และทั่วถงึ 

 



รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 

 [28] 

 

5. กลุ่มอาจารย ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.40 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. อาจารย์นันทย์ง  เฟือ่งขจรฟุง้    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

2. อาจารย์ ดร.ชูเกยีรติ ผุดพรมราช    สาขาวิชาสถติิประยุกต์ 

3. อาจารย ์ดร.จารวิัฒน์ พิษณวุงศ ์    สาขาวิชาเคมี 

4. ผศ.นิศานาถ  เตชะเพชรไพบูลย ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5. อาจารย ์ดร.พิจติรา จอมศร ี     สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. คณะวิทยาศาสตรฯ์ มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์ท าผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ

งานที่สร้างสรรค์ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานที่

สรา้งสรรค์ 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปรง่ใส และชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. อยากให้มีการจัดซือ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ 

 2. อยากให้มีการจัดซือ้คอมพิวเตอรท์ี่รองรับการใชง้านในโปรแกรมทางสถติิ 

 3. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้ในภายในห้องปฏิบัติการ และการจัดซื้อซอฟแวร์ที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 4. ควรมีการยืดหยุ่นการ เปิด-ปิด การใช้ห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากช่ัวโมงเรียน 

5. ควรมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

รองรับการเรยีนการสอนของนักศึกษา 
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6. กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 13.15น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 13.40 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์จันทนี   เพชรานนท์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม กรรมการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการหัวหน้ากิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

2. นางทิฆัมพร  อิสรยิอนันต์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 

และบรกิารวิชาการ 

3. นายปวิตร  คงประเสรฐิ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรกิารการศึกษา 

4. นางสาววรากร  โฉมโสภา เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วทิยาศาสตร์ 

5. นายศุภกจิ  ขจรกิตติมศักดิ ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. คณะฯ สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน 

2. คณะฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ได้มีการพัฒนาตนเองเท่ากับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผน่ดิน) 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการจัดล าดับคิวการรับบรกิาร หรือติดต่อในส่วนของการให้บริการ One Stop Service 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ภาคผนวก ข  

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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