รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

รายงานนีเ้ ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2562 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึ กษา 2562 ได้ป ระเมินคุณ ภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2562
(1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) ตัวแทน
ผู้บริหาร จานวน 23 คน 2) ตัวแทนอาจารย์ จานวน 4 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน
5 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จานวน 4 คน 5) ตัวแทนศิษย์เก่า จานวน 3 คน 6) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จานวน
3 คน คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.73
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยน 4.73
ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1.5 , 1.6
(5.00)
2.1
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(5.00)

1.1
(3.55)
2.3
(5.00)
-

4.49
ระดับดี

1

6

2

3

3

1

1.2 , 1.3 , 1.4
(4.31)
2.2
(5.00)
-

4

1

-

5

2

-

ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย 3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
4.42
การดาเนินงานระดับดี
5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

4.28

4.73

การดาเนินงานระดับดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับดี

หน้ า 1
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3.

แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หัวข้อ

มี

ไม่มี

หมายเหตุ

1. หน้าปก
1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการ 
ประเมินตนเอง

1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน

1.3 การระบุ วัน เดือน ปี ที่จดั ทารายงาน
2. คานา

2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน

2.2 การระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่รี ายงาน

2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน
3. สารบัญ

3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง

3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน
4. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
4.2 ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายและ 
วัตถุประสงค์

4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาหน่วยงานชุด
ปัจจุบัน

4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

4.6 จานวนนักศึกษา

4.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร

4.8 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ

4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ผี ่านมา/ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผล 
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

หน้ า 3

หัวข้อ
มี ไม่มี หมายเหตุ
6. ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1 สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับคณะ
7. ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2562

7.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

7.1.1 คาอธิบายตัวบ่งชี้

7.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน

7.1.3 ผลการดาเนินงาน

7.1.4 รายการหลักฐาน

7.1.5 การประเมินตนเอง
7.1.6 รายงานผลการวิเคราะห์จุ ด เด่น และจุ ด ที่ควรพั ฒนาแต่ล ะ 
องค์ประกอบ
8. ส่วนที่ 5 รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีเ้ ป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์

8.1.1 คาอธิบายตัวบ่งชี้

8.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน

8.1.3 ผลการดาเนินงาน

8.1.4 รายการหลักฐาน

8.1.5 การประเมินตนเอง
9. ส่วนที่ 6 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

9.1 การเขียนรายงานการกากับมาตรฐาน

9.2 การเขียนรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

9.2.1 ผลการดาเนินงาน

9.2.2 รายการหลักฐาน
10. ส่วนที่ 7 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
10.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 
คุณภาพ

10.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
10.3 ตารางที่ ส.3 ผลการประเมิ น ตนเองตามเป้ า ประสงค์ ข อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน้ า 4

หัวข้อ
11. ส่วนที่ 8 ข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
11.1 การระบุ ข้อ มู ล พื้น ฐาน (Common Data Set) ไว้อ ย่า งถูกต้อ งและ
ครบถ้วน
12. ภาคผนวก
12.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร
12.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ

4.

มี

ไม่มี

หมายเหตุ






สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา :

“มีความรูด้ ี มีคุณธรรม นาชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์ :

“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรูใ้ ห้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริหารจัดการราชการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

หน้ า 5

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา
คณบดี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศยั
โทวิชา
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
4) อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์
ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝา่ ยแผนงาน
และประกันคุณภาพ
5) อาจารย์ ดร.วัฒนา
พันธุ์พชื
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั
และบริการวิชาการ
6) อาจารย์ธนขวัญ
บุษบัน
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

หน้ า 6

หน้ า 7

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายคลังและพัสดุ
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ าย
พัฒนางานวิจยั และบริ การวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์(เคมี)
นักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
นักวิทยาศาสตร์(ฟิ สิ กส์ประยุกต์)
นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม)
นักวิชาการโภชนาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

(ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพืช

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์สารสนเทศ
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
(หัวหน้าภาควิชา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุ ขภาพ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

- การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001
- การตรวจประเมินคุณภาพบัณฑิต

คณะกรรมการประจาคณะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
(หัวหน้าภาควิชา)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

สมศ.
กพร.
สกอ.

สานักงานคณบดี
นางสุริยาภา โสภณวสุ
(หัวหน้าสานักงานคณบดี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

-

4.3 โครงสร้างการบริหาร
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 14 หลักสูตร
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญา
ชื่อหลักสูตร
ป.
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
บัณฑิต
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร์







แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
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4.5 จานวนนักศึกษา
ตาราง 2 แสดงจานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา

จานวนนักศึกษา (คน)

1. เคมี
2. ชีววิทยา
3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4. ฟิสิกส์ประยุกต์
5. สถิติประยุกต์
6. คณิตศาสตร์สารสนเทศ
7. เทคโนโลยีชีวภาพ
8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. คหกรรมศาสตร์
13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
14. นิติวทิ ยาศาสตร์
รวมทั้งหมด

49
107
75
24
23
24
17
121
118
293
476
434
349
96
2,206

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

4.6 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ตาราง 3 แสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท
วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
(งปม.แผ่นดิน

ปริญญาเอก
13
43
ปริญญาโท
13
16
ปริญญาตรี
รวมทั้งหมด
26
59
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได้)
4
13
17

รวม
60
42
102

ตาราง 4 แสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภท
พนักงาน
พนักงาน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
(งปม.แผ่นดิน)
(เงินรายได้)
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
5
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11
16
1
อาจารย์
10
40
16
รวมทั้งหมด
26
59
17
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ :

รวม

8
28
66
102

บุคลากรสายวิชาการ จานวน 2 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
ลาติดตามคู่สมรส (ทูตทางทหาร) จานวน 1 คน เหลือบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านจริงทั้งหมด 99 คน

ตาราง 5 แสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
พนักงาน
พนักงาน
วุฒิการศึกษา
พนักงาน
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชการ
(งปม.แผ่นดิน) (เงินรายได้)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
12
3
ปริญญาตรี
1
1
11
5
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
1
รวมทัง้ หมด
1
2
23
9
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

2
2

3
3

15
18
7
40

4.7 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกีย่ วกับงบประมาณ
ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ได้รับจัดสรร)
ประเภทงบประมาณ
จานวนเงิน
คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน
29,974,000.00
48.25
งบประมาณเงินรายได้
32,145,410.00
51.75
รวมที่ได้รับจัดสรร
62,119,410.00
100.00
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
อัตลักษณ์ :
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ”
นิยามคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตทีม่ ีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทา
ความดีท่เี ป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ :
"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล"
นิยามคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรูข้ ้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมหรือค่านิยมของหน่วยงาน
1) การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน
ุ ธรรม
2) การตรงเวลา สามัคคี มีคณ
3) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
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5.

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันสภาพการดาเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
3. ติดตามประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผา่ นมา
4. เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาต่ อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สาธารณชน
5.2 วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จานวน 3 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง
(SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ร่วมกันจัดทาแผนและกาหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจาแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน
การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม
 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยีย่ ม
1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสารและ
ระบบ CHE QA Online
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม
3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ
กาหนดการ ตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม
 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผมู้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย)
1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
1.1 สัมภาษณ์ผแู้ ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ตัวแทนกลุ่ม
จานวน
1. ผู้บริหาร
23 คน
2. บุคลากรสายวิชาการ
4 คน
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ตัวแทนกลุ่ม
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า

จานวน
5 คน
7 คน

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม
 การดาเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA Online
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผบู้ ริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ
5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ
ให้บริการ

หน้ า 14
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6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
6 ข้อ

ร้อยละ 28

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

เป้าหมาย

3.10
คะแนน
ร้อยละ 50

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

6.

35.29

58.82

3.55

102
1,846.44
18.65
(-6.75)
99
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

49.69
14
60
102
36

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

5.00
5.00
5.00




2.94




5.00

3.55

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ของคณะกรรมการ





( = บรรลุ)
( = ไม่บรรลุ)

บรรลุเป้าหมาย
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114.12

222,433.77

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6,7
1, 2, 3, 4, 5, 6

7 ข้อ
6 ข้อ

1, 2, 3, 4, 5, 6

99
116.40
102

22,020,943.
13

1, 2, 3, 4, 5, 6

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

6 ข้อ

6 ข้อ

กลุม่ วิทย์ฯ
ร้อยละ 30

กลุม่ วิทย์
60,000 บาท

6 ข้อ

เป้าหมาย

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

5.00
5.00




4.73

5.00

5.00




5.00

5.00





5.00

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
ของคณะกรรมการ



( = บรรลุ)
( = ไม่บรรลุ)

บรรลุเป้าหมาย

หน้ า 17

1.5 , 1.6
(5.00)
2.1
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(5.00)
7

5.00
ระดับดีมาก

4

4.49
ระดับดี

3

1

1

2

2

3

4

5

13
รวม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

P

1.2 , 1.3 , 1.4
(4.31)
2.2
(5.00)
-

I

6

จานวนตัว
บ่งชี้

1

องค์
ประกอบที่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ

4.28
ระดับดี

2

-

-

1.1
(3.55)
2.3
(5.00)
-

O

4.73

5.00

5.00

5.00

5.00

4.42

คะแนนเฉลี่ย

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดี

0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน
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ตัวบ่งชี้ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 4 ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

บั ณฑิ ตมี คุ ณภาพตามอั ตลั กษณ์ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ใ ช้
บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ผลงานวิ จั ย งานนวั ต กรรมหรื อ งาน
สร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค์

≥ ร้อยละ 65

≥ ร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 40

ผลลัพธ์

61/85*100

71.76

94.28

894.96/197

ตัวตั้ง/ตัวหาร

≥ ร้อยละ 92 445/472*100

≥ 4.51 คะแนน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.3 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5.00

4.71





4.54

คะแนนที่
ได้



( = บรรลุ)
( = ไม่
บรรลุ)

บรรลุเป้า

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

0.00 - 1.50 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เร่งด่วน
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
3.51 - 4.50 ระดับดี
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน
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มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่น
ให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยรวม

ตัวบ่งชี้ 6 องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
1 องค์ความรู้
เรียนรู้บริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 7 จานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัย 8 ครัวเรือน
ราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา
แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับ
รายได้ครัวเรือน
ตัวบ่งชี้ 8 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
20 โรงเรียน
โครงการมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

8 ครัวเรือน

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลการดาเนินงาน



( = บรรลุ)
( = ไม่
บรรลุ)

บรรลุเป้า

4.81

5.00

คะแนนที่
ได้

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

0.00 - 1.50 ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เร่งด่วน
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
3.51 - 4.50 ระดับดี
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

6.4 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีนักศึกษาระดับปริญาตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะให้ไปนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รว่ มเสนอผลงานกับอาจารย์ในต่างประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลในหลายด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคหกรรมศาสตร์ ด้านเคมี และ
อื่นๆ
3. บัณฑิตได้งานทาในอัตราส่วนที่สงู (ร้อยละ 94) และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ในระดับสูงมาก (คะแนน 4.54 จาก 5 คะแนน)
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และ
ปรับปรุงการจัดทาเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อให้ทราบได้อย่างสมบูรณ์ถงึ กิจกรรมที่ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
2. ควรทาการวิเคราะห์การได้งานทาของบัณฑิตให้มีความลุม่ ลึกยิ่งขึน้ ในด้านการทางานตรงสาย
คุณภาพของการทางาน และอื่นๆ
3. จุดที่ควรพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์เก่าควรมีความหลากหลาย มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2. การแนะแนวให้ความรูใ้ นศาสตร์สาขาที่เรียนให้กับนักเรียนก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และรู้จักในสาขาที่กาลังจะเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อลดการตกออก และการลาออกกลางคันของ
นักศึกษา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มตี าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

อาจารย์มศี ักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งสิทธิบัตร
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีค่าน้าหนักคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาแหล่งทุนการวิจัยจากภายนอกในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านในคณะได้ทางานวิจัย การเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการทา
สิทธิบัตรโดยไม่กระจุกอยู่ในอาจารย์เฉพาะกลุ่ม
3. จุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

โครงการบริการวิชาการของคณะเป็นไปในทิศทางตามแนวพระราชดาริที่มุ่งเน้นการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในฐานราก และการพัฒนาท้องถิ่น
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

3. จุดที่ควรพัฒนา
-

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการให้ตอบชื่อและ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

หน้ า 22

องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
-

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

3. จุดที่ควรพัฒนา

-

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

-

5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

หน้ า 23

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

1. คณะมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เ ปิ ด โอกาสให้ ส ายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ส่ ว นร่ ว มใน
การกาหนดทิศทางในการบริหารจัดการคณะ
2. ผู้บริหารคณะฯ มีการดูแลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็นระบบ ทาให้
เกิดขวัญและกาลังใจทีด่ ี บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

3. จุดที่ควรพัฒนา

สิ่งอานวยความสะดวกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษายัง
มีจุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

-

5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

หน้ า 24

6.5 ผลการประเมินเชิงคุณภาพตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3. จุดที่ควรพัฒนา

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

หน้ า 25

7.

สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต

1. กลุ่มผู้บริหาร
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 09.40 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ

5. อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพ์ ืช

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ

6. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

8. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

9. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

ผู้อานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์

10. อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

11. อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

หัวหน้าสาขาววิชาชีววิทยา

12. อาจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัล ลือสรศิริกุล

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

14. อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

15. อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ ักษณ์ นามวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

17. อาจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

19. อาจารย์กิตติยา พูนศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้ า 26

20. อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

21. อาจารย์นนั ท์ยง เฟื่องขจรฟุง้

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

22. อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

23. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า

หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีการปรับหลักสูตรโดยเฉพาะสาขาที่มีจานวนนักศึกษาน้อย
2. การผลิตบัณฑิตได้รับรางวัลผลงานของนักศึกษาในหลายด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคหกรรม
ศาสตร์ ด้านเคมี และอื่นๆ
3. มีการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสไปนาผลงานวิจัยไปนาเสนอที่ตา่ งประเทศ
4. การบริการวิชาการ 8 ครัว เรือ น เป็ น กิจ กรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ ชุ มชนส่งผลให้ชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึน้
5. มีการสนับสนุนอาจารย์ในการหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการให้เพิ่มขึน้

หน้ า 27

2. กลุ่มอาจารย์
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 09.50 น. เวลาสิน้ สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง
กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
1. อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า
สาขาวิชาเคมี
3. อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. อาจารย์มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาของคณะและหลักสูตร
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการกาหนดรายงวิชาที่ตรงกับความต้องการของประเทศและนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
-

หน้ า 28

3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น.
ผู้สัมภาษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ
ประธานกรรมการ
กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
นักวิชาการโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์
3. นายปวิตร คงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการการศึกษา
4. นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและประกันคุรภาพ
นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายคลังและพัสดุ
5. นายอาพร ชิราพฤกษ์
ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มี ก ารท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม โดยผู้ บ ริ ห ารได้ จั ด ประชุ ม อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการวางแผน
การดาเนินงาน
2. มีการจัดประชุมฝ่ายเสนอแนวทางการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ
3. มีโอกาสในการไปนาเสนอที่ต่างประเทศ
4. มีสาขาที่เป็นทีน่ ิยม เช่น สาขาคหกรรมศาสตร์,สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
-

หน้ า 29

4. กลุ่มนักศึกษา
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.
ผู้สัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
กรรมการ
กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นายศิวกร เรืองแสน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี
2. นางสาวเมธาวดี ทองเหลือง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. นายบุญญฤทธิ์ มีวันดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวนิชนันต์ ตันติวัฒนไพศาล
ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. การตั ด สิน ใจเข้า ศึ กษาต่อ ของนั กศึ กษามาจากชื่อ เสีย งของมหาวิท ยาลั ย และผู้ป กครองแนะน า
เนื่องจากเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
2. การจัดการเรียนการสอนตรงกับความคาดหวังของนักศึกษา อาจารย์ที่คณะสอนดี และเวลาที่เรียน
มีความสุขกับการเรียน
3. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
4. ทัศนคติของอาจารย์ผสู้ อนส่งผลดีต่อการตัดสินใจเรียนของนักศึกษา
5. มีช่องทางให้การให้ข้อมูลการบริการนักศึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ,Facebook,Line,ตัวแทนนักศึกษา
(สโมสรนักศึกษา)
6. รุน่ พี่ให้คาแนะนาการเรียนกับรุ่นน้องในสาขาระหว่างการเข้าศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการคัดเลือกนักศึกษาในส่วนของกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้นักศึก ษาที่มีคุณภาพ จะส่งผล
ให้คณะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา
2. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทาให้นักศึกษาได้ทราบ
ว่าแต่ละสาขาเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วจะต้องเรียนอะไรบ้างในหลักสูตรนั้นๆ
3. ควรมีพนื้ ที่สาหรับการสูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน
4. สัญญาณอินเตอร์เนต Wifi บางพื้นที่ยังไม่มีความเสถียร ส่งผลต่อการใช้งานของนักศึกษาในบาง
พืน้ ที่ของคณะ

หน้ า 30

5. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.15 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น.
ผู้สัมภาษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
กรรมการ
กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ใช้บัณฑิต
1. คุณอิสรา นาวาโยธิน
ตาแหน่ง CSS design (Cascading Style Sheets Design)
2. คุณวัชรี ปรัชญานนท์
ตาแหน่ง Senior Office Manager
ตาแหน่ง Project Manager
3. คุณรสรินทร์ ทองนพรัตน์
ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีทักษะในการถาม-ตอบได้ดี (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. บัณฑิตมีความคิด มี LOGIC Design
3. บัณฑิตมัทัศนคติสามารถพูดคุย และเข้ากับคนในองค์กรได้ดี
4. ความที่ท่บี ัณฑิตได้ศึกษามาในหลักสูตรที่เรียน(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สามารถนามา
พัฒนางานที่บริษัททาอยู่ได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. บัณฑิตควรเปิดกว้าง ยอมรับกับความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งๆขึน้
2. บัณฑิตควรเพิม่ เรื่องความมั่นใจ และความกล้าในการนาเสนอผลงาน หรือการ Presentation
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6. กลุ่มศิษย์เก่า
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.45 น.
ผู้สัมภาษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
กรรมการ
กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
ศิษย์เก่า
1. นางสาวชนิดา คณาพิทักษ์พงศ์ คหกรรมศาสตร์
ตาแหน่งหัวหน้างานครัว
2. นางสาวมลิวลั ย์ ปานมาตย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตาแหน่งนักวิชาการสิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตาแหน่งแคชเชียร์
3. นางสาวสาธิตา อินทรนาค
ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น
ความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักตู ร (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ไม่วา่ จะ
เป็นการคิดคานวณต้นทุน การพัฒนาอาหาร และบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรเข้ากับการปฏิบัติงาน
ได้ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านภาษาอังกฤษ อาจมีบรู ณาการให้ได้เรียนรู้ หรือจัดติวเข้มการเตรียมการสอบแข่งขันวัดความรึ
ความสามารถในภาคภาษาอังกฤษมากขึน้ รวมถึงด้านการสื่อสาร
2. ควรเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรให้มีการเรียนภาษาที่สามมากว่า 1 ภาษา
3. ควรเพิ่มโอกาสในการฝึกงานทั้งรูปแบบการฝึกงาน และสหกิจ ศึกษา เนื่องจากปัจจุบันนัก ศึกษา
สามารถเลือกปฏิบัติได้เพียงอย่างเดียว
4. ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยก้าวทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก กาหนดการตรวจประเมิน
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ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ
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