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SCI.1 

1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ตั้ง   อาคาร 50 ปี ราชภัฏธนบุรี  (อาคาร 1)  ชั้น 7 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก่อตั้งขึ้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาท าการสอนครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 โดยระยะแรกรับเฉพาะนักศึกษาหญิง ต่อมาได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 2498 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2504 ได้เริ่มรับนักศึกษาชายโดยเปิดสอนเป็นสหศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรกเมื่อ 
2512 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูธนบุรี และเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นครั้งแรกเมื่อ 2514 โดยเปิดสอน 4 วิชาเอกคือ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้นในปี 2514 และใน 2518 ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไประดับอนุปริญญา และปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาและเปลี่ยนชื่อจากหมวดวิทยาศาสตร์เป็นคณะ
วิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยขยายหลักสูตรให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิดสอนสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์เป็น  คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์   

พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแทน

วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 และประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อ  พ.ศ.2538   ท าให้
สถาบันราชภัฏทุกแห่งมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาอ่ืน 
สถาบันราชภัฏธนบุรีเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแ วดล้อม
ตามล าดับ 

พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
การจัดการอุตสาหกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2546 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตร  4 ปี  

พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ เปิดสอนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตร 5 ปี เป็นครั้งแรก และเปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)ภาค กศ.บป. 
ที่ศูนย์การศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
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มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบัน
ราชภัฏ เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ดังนั้นสถาบันราชภัฏธนบุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

26 พฤษภาคม 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีย์วชิรวราการ อธิการบดีได้ลงนามในการตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการกับคุณธัญลักษณ์ ไชยกัณหา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรามบริรักษ์  ในการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) 

ในปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็น
ปีแรกท่ีศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ   

ปีการศึกษา 2550  และปีการศึกษา 2551  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2551  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างหลักสูตรปริญญาโท  วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  นับเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาแรกของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น   

ปีการศึกษา  2552-2554  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ในปี 2554 -2555   ทุกสาขาวิชาได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเข้าสู่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2554หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร       
เอกอุตสาหกรรมอาหารและเอกการจัดการธุรกิจอาหาร  ส่ วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หลักสูตรเทคโนโลยี
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สารสนเทศ  หลักสูตรคหกรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ส่วนหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่อีก  คือ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
หลักสูตรต่อเนื่องเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการศึกษา  โดยทุกหลักสูตรเมื่อผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยแล้วก็จะเปิดสอนได้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  คือ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

ปีการศึกษา 2560  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  คือ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม   และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  คือ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.

08) 

ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน

3 หลักสูตร  ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 

สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน

3 หลักสูตร ทั้งหมด 9 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 

2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน จ านวน  5 

หลักสูตร  ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
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ปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

จ านวน 3 หลักสูตร ทั้งหมด 9 สาขาวิชา  ได้แก่  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง แต่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร ดังนั้น จึงมี

หลักสูตรที่มีนักศึกษาและเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 8 หลักสูตร นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 

2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  ในรูปแบบ Degree และ Non-

Degree ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน   เพ่ือรองรับ new S-Curve โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน

ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยหลักสูตร Degree คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการระบบราง และ หลักสูตร Non-Degree คือ หลักสูตรการซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศของโบกี้ใน

ระบบราง นอกจากนี้ ยังมีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการแก่องค์กร และชุมชน ในรูปแบบการบริการ

วิชาการโครงการหารายได้ คือ โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจจากชุมชนรอบข้างที่มีต่อ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค

เกอร์ เซลล็อกซ์ จ ากัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจที่จัดท าขึ้นจากการ     

ร้องขอของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย คือ โครงการทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

น้ าพริกปลาสลิดศรีจันทร์ และกลุ่มทองกรวยเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นและประเทศชาติ  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความงอกงามทางปัญญา   แสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เป็นนักวิชาชีพที่ดี  สร้างองค์ความรู้  และพัฒนางานในหน้าที่  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ในขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

ปรัชญา        :   ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธรรม น้อมน าศาสตร์ไปบูรณา 
   การเพ่ือ การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งศึกษาท่ีได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 
   คุณภาพคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ 
   พัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ  : 1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  
2.สร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น 
3.บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

   4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5.พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
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4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ลักษณะกิจกรรมตามทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 
ลักษณะกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (TQF 5 ด้าน) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
 
ลักษณะกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
1. ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
2. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม     
3. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    
4. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
5. ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
5. นโยบายของหน่วยงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  
สร้างสรรค์งานวิจัย  บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ข้อมูลหลักสูตร-สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
ภาคปกติ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   อุตสาหกรรมอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีดิจิทัล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า 

ภาคพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีบัณฑิต   เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
 
7. จ านวนนักศึกษา 
 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 18 - 18 
คหกรรมศาสตร์ 151 - 151 
อุตสาหกรรมอาหาร 14 - 14 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 82 73 155 
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 67 128 
เทคโนโลยีดิจิทัล 20 - 20 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 64 99 163 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 102 120 

รวม 428 341 769 
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8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

อาจารย์ - 25 7 32 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 9 10 19 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 34 17 51 
 
 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ - 6 6 12 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 28 11 39 

รวม - 34 17 51 
 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา รวม 
 ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี  
ข้าราชการ 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า - 1 - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 6 - 8 

รวม 3 7 - 10 
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9. แผนการปฏิบัติการและผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ชาใบ
หม่อน 

1. ผลิตภัณฑ์ชาใบ
หม่อน ไดร้ับการพัฒนา
สูตรใหม่อย่างน้อย 4 
สูตร 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

พ.ย.63 – 
ก.ค.64 

99,800 ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชาใบหม่อนรูปแบบใหม่จากเดิมที่
เป็นใบหม่อนหั่นฝอยอบแห้ง เป็น
ผลิตภณัฑ์ใบหม่อนบรรจุเยื่อ
กระดาษ พร้อมชง 5 รสชาติ 
ได้แก่รสธรรมชาติ ใบเตย มะลิ 
มะตูมและเกสรดอกบัวหลวง 

2 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ทอฟฟี่ลูก
จาก 

1.ยกระดับผลติภณัฑ์
ทอฟฟ่ีลูกจาก 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

ก.ย.63 -
ต.ค.64 

49,600 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้มคีวาม
เหมาะสม ผลส าเร็จของโครงการ
พบว่า ผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนา
เกลือท่ีผลิตขึ้น ได้มีการวาง
แผนการจ าหน่าย แพ็คละ 15 เม็ด 
ราคา 35 บาท (3 ถุง 100 บาท)  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แกส่มาชิก
วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาเกลือ 

3  โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ กะปิและ
ผลิตภณัฑ์จากกะปิ
กึ่งส าเร็จรูป 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กะปิและผลติภณัฑ์จาก
กะปิกึ่งส าเรจ็รูป 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

ก.พ. 63 – 
ก.ค. 64 

200,000 ชุมชนสามารถพัฒนาผลติภณัฑ์
กะปิ และผลติภณัฑ์กะปิกึ่ง
ส าเรจ็รูปรสแกงเขียวหวานและรส
แกงคั่ว สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได ้

4 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ สบู่จาก
ลูกจาก 

ยกระดับคุณภาพสินค้า 
OTOP 

การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

8 เม.ย.64 8,904 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากลูก
จากในรูปแบบต่างท่ีช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชน 

5 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ผ้ามัดย้อม 

1. พัฒนาผลิตภณัฑผ์้า
มัดย้อม 

วิทยา 
ศาสตร์

7 ส.ค.64 13,200 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
และได้เรียนรู้การท าผ้ามัดย้อม
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

เครื่องส าอาง 
 

จากสีธรรมชาต ิ

6 โครงการพัฒนา
ตลาดดิจิทัลเพื่อ
ธุรกิจสินค้าชุมชน 
(OTOP)   

1. พัฒนาตลาดดจิิทัล
เพื่อธุรกิจสินค้าชุมชน 
(OTOP)   
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

วิทยการ
คอมพิวเตอร์ 
+ เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

เม.ย.-พ.ค.
64 

40,000 ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกจิ
สินค้าออนไลน์ สามารถน าไปปรับ
ใช้ในการในการขายสินค้า OTOP 
ภายในชุมชน 

7  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชุมชน 

1. เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

ต.ค. 63 – 
ก.ค. 64 

304,920 ช่างซ่อมบริการในชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจท้ังทางด้านทฤษฎี 
และปฏิบตัิ เครื่องปรับอากาศ 
และเครื่องรับโทรทัศน์สไีด้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง
ท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้มรีายได้
เพิ่มขึ้นจากเดมิและเพียงพอ
ส าหรับการด าเนิน 

8  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ประกอบอาหารและ
ศิลปะประดิษฐ์ใน
ชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
ได้อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

ก.พ.64 – 
ก.ค. 64 

200,000 ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท าอาหารและศิลปประดิษฐ์ 
สามารถน าทักษะที่ไดร้ับไปพัฒนา
ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้เสริม 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
คุณภาพชีวิต
ประชากรสูงอายุและ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 

ผศ.ดร. 
หฤทภัค 
อภิรัตน ์

21 ธ.ค.63 
และ 13 
ก.พ.64 

41,600 มีการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ
และการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

บุคคลทั่วไปในชุมชน ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่
ดี และสังคมที่ดีขึ้น 

10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
ศักยภาพการท า
อาชีพของชุมชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั E-
commerce 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

17 ก.ค.64 30,000 ได้เว็บไซต์ Sci Shop@ DRUที่
สนับสนุนให้บุคคลที่สนใจและ
ผู้ประกอบการในชุมชนมีแนวทาง
ในการเพิ่มศักยภาพการท าอาชีพ
ของชุมชนด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
E-commerce 

11 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก 

การจัดการ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

2 ก.ค.64 38,200 ชุมชนได้รับความรู้ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนสามารถคดัแยกขยะได้อยา่ง
มีประสิทธ์ิภาพ 

12 โครงการฝึกอบรม
และทดสอบ
มาตรฐานช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25 คน 
2. บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้า ไดร้ับอบรม
มาตรฐานช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

25 ส.ค.64 4,600 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารและ
สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อรองรับการ
ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

13  โครงการศูนย์การ
เรียนรูเ้ทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์
อาหารชุมชน 

1. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารแปร
รูปส าหรับชุมชน
จ านวน 1 ศูนย์ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชนไ์ด้อยู่ใน
ระดับมาก 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

เม.ย.-ก.ย.
64 

28,500 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแปรรปู
อาหารผลิตภัณฑ์อาหารภายใน
ชุมชนได ้

14 โครงการพัฒนา
ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะหค์ุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

การจัดการ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

15 ส.ค.64 7,200 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รบั
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ในการวิเคราะห์คณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและสามารถน าไปต่อ
ยอดด้านการศึกษาต่อไป 

15 โครงการอบรมเชิง 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ อุตสาหกรรม 1 ส.ค.64 13,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
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SCI.14 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ปฏิบัติการ เรื่อง 
อาหารปลอดภัยสู่
ชุมชน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

อาหาร และ 15 
ส.ค.64 

ด้านโภชนาการ ตระหนักถึง
อันตรายจากการบรโิภคอาหาร
และสามารถอธิบายสุขลักษณะใน
การผลิตอาหารได้ ซึ่งน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

16  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลิตอาหารหมัก
พื้นบ้านเพื่อสุขภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

เทคโนโลยี
การอาหาร 

8 ส.ค.64 5,225 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ส่วนสนับสนุน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ร่วมกันท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
ไทย รวมถึงท าให้สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหารเป็นทีรู่้จัก
มากยิ่งข้ึน 

17  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเชิงบูรณา
การงานคหกรรม
ศาสตร์สู่ชุมชน “การ
ประเมินภาวะ
โภชนาการและ
แนวทางในการ
ป้องกันในประเทศ
ไทย” 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

คหกรรม
ศาสตร ์

25 ส.ค.64 
และ 28 
ส.ค.64 

50,000 นักศึกษาสามารถประเมินภาวะ
โภชนาการและแนวทางในการ
ป้องกันในประเทศไทยและ
สามารถน าไปต่อยอดด้าน
การศึกษาต่อไป 

18  โครงการติว
คณิตศาสตร-์
วิทยาศาสตร์เข้าสู่
มหาวิทยาลยั 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

วิทยา 
ศาสตร์
เครื่อง 
ส าอาง 

22 , 29
ม.ค.65 

12,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ทางด้าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มาความ
พร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

19 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
พืชท้องถิ่นเพื่อการ
หารายได้ที่ยั่งยืนของ
ชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

26 มี.ค.65 20,000 ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
แนวทางในการหารายได้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยการพัฒนาผลติภณัฑ์จาก
พืชในท้องถิ่น 

20 โครงการอบรม
บริการวิชาการแก่
ศิษย์เก่าและผูส้นใจ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

3 เม.ย.65 30,000 ศิษย์เก่าและผูส้นใจที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษมากข้ึนและสามารถ
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SCI.15 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการประกอบ
อาชีพ 

ความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ 

น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได ้

21 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ส่งเสริมสืบ
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
“ดอกไม้ดินไทย” 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ินงาน 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

5 มี.ค.65 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยและ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพ
เสรมิได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

22 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ส่งเสริมสืบ
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
“ศิลปะการตกแต่ง
อาหารไทยและขนม
ไทย” 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ินงาน 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

14 มี.ค.65 25,000 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตกแต่ง
อาหารไทยและขนมไทย สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการ
สร้างอาชีพอีกท้ังยังเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ไทย  

23 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ส่งเสริมสืบ
สานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
“ขนมไทยประยุกต์” 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ินงาน 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

2 เม.ย.65 25,000 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท าขนม
ไทยประยุกต์น าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพได้อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ไทย 

24 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์
ส่งเสริมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
การเผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรม
“น้ าพริก” 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ินงาน 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 

คหกรรม
ศาสตร ์

5 มี.ค.65 25,000 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท า
น้ าพริกและน าความรู้ทีไ่ดร้ับไป
ประกอบอาชีพได้อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ไทย 
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SCI.16 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

25 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลิตอาหารหมัก
พื้นบ้านเพื่อสุขภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

21 พ.ค.65 10,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ส่วนสนับสนุน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ร่วมกันท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
ไทย รวมถึงท าให้สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหารเป็นทีรู่้จัก
มากยิ่งข้ึน 
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SCI.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มากกว่า
ร้อยละ 80 เข้ารับการ
อบรม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 

พัฒนา
บุคลากร 

เม.ย. – มิ.ย. 
64 

200,000      ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์เพื่อการจัดการเรยีน
การสอนและการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเอง 

2  โครงการคลินิก
วิชาการ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นอยู่
ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้น าไปใช้ประโยชน์อยู่
ในระดับมาก 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจ ในการเขียน
บทความวิจัยและ
สามารถน าไปใช้กับ
รายวิชาที่สอนได้อย่าง
มีประสิทธ์ิภาพ และ
น าไปขอยื่นก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์ได ้

พัฒนา
บุคลากร 

ต.ค. 64 – 
มิ.ย. 65 

68,939.90       1. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภักธนบุรี ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน /ต ารา/หนังสือ 
เพื่อน าไปยื่นขอรับการพิจารณา
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ได้  
2. อาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
แนวทางการด าเนินงาน และ
แนวทางในการเขียนบทความ
จากงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือ นานาชาติได้  
3. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

3 โครงการจดัท ารายงาน 
ผลงานทางวิชาการ 

เล่มรายงานผลงานทาง
วิชาการ 

พัฒนา
บุคลากร 

ม.ค. – มี.ค.
64 

30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
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SCI.18 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

4 การพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ตาม
ศาสตร ์

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามศาสตร์
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของอาจารย์
ประจ า 

พัฒนา
บุคลากร 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

48,072 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ 
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SCI.19 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับ
สาขาวิชา 

คะแนนการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.01 

สาขา เม.ย.-มิ.ย.65 40,000.- ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร  

2 โครงการจดัท า
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

คะแนนการประเมิน
คุณภาพของคณะไม่
น้อยกว่า 4.01 

ฝ่ายวิชาการ เม.ย.-มิ.ย.65 35,000.- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ 

3 โครงการจดัท า
รายงานประจ าปี 
2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รายงานประจ าปี 2564 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 เล่ม 

ฝ่ายบรหิาร เม.ย. – 
มิ.ย. 65 

70,000 รายงานประจ าปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 เล่ม 

4 โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น 
อยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับ
มาก 

ฝ่ายวิชาการ ม.ค. – ก.ย. 
64 

69,550 1. นักศึกษาที่ เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่มขึ้น 
2. นักศึกษาที ่เข้ารับการอบรมมี
ความสนใจที่ จะพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ต่อไป 

5 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

ทุกสาขาวิชา ม.ค. – ก.ย. 
64 

66,300 ทุกสาขาวิชาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีัด
โครงการพัฒนาคณุลักษณะ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างน้อยสาขาวิชาละ 
1 โครงการ 
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SCI.20 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

อยู่ในระดับมาก 
6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ณ สถาน
ประกอบการ 

1. จ านวนโครงการ
ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ ไม่น้อย
กว่า 9 โครงการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก 

ทุกสาขาวิชา ม.ค. – ก.ย. 
64 

39,585 ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีัด
โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ อย่างน้อยสาขาวิชา
ละ 1 โครงการ 

7 โครงการเตรยีม
ความพร้อมนักศึกษา
ใหม ่ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก 

ทุกสาขาวิชา ก.ค. – ก.ย. 
64 

24,998 ทุกสาขาวิชาที่มีนักศึกษาใหม่ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ อย่างน้อยสาขาวิชา
ละ 1 โครงการ 

8 โครงการการ
ฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐาน
ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25 คน 
2. บุคคลทั่วไปและช่าง
ไฟฟ้า ไดร้ับอบรม
มาตรฐานช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

ม.ค. – ก.ย. 
64 

4,600 เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่
ไ ด้ รั บ ก่ อ ให้ เ กิ ดทั กษะที่ เ ป็ น
ประโยชน์น าสู่การปฏิบัติ และผู้
เข้ารับการอบรมสามารถไปสอบ
การประเมินเพื่อให้ได้รับหนังสือ
รับรองความรู้และความสามารถ
มาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

9 โครงการศูนย์การ
เรียนรูเ้ทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์
อาหารชุมชน 

1. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารแปร

อุตสาหกรรม
อาหาร 

ม.ค. – ก.ย. 
64 

28,500 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูปส าหรับชุมชน 
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SCI.21 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

รูปส าหรับชุมชน
จ านวน 1 ศูนย์ 
2. โครงการฝึกอบรม
การแปรรปูผลิตภณัฑ์
อาหาร อย่างน้อย 2 
โครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชนไ์ด้อยู่ใน
ระดับมาก 

 

10 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
พัฒนาทักษะขั้นสูง
เพื่อรองรับงาน
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร ์

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับมาก 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ต.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

45,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในงาน
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับงาน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์
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SCI.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
วัน

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ
ประชาสมัพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1.จ านวนช่องการการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง 
2. ระดับความส าเร็จ
ในการประชาสมัพันธ์
อยู่ในระดับมาก 

ฝ่ายประชา 
สัมพันธ์ 

ต.ค.64-ส.ค.65 100,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดท าช่องการ
การประชาสัมพันธ์ และ
ออกประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาต่อตาม
โรงเรียนต่างๆ  

2 พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดท าคอนเทนต์
บนโชเชียลมีเดียเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
หลักสตูร 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับมาก 

ฝ่ายประชา 
สัมพันธ์ 

 30,000 บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับความรู้
ด้านการจดัท าคอนเทนต์
บนโชเชียลมีเดียเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
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SCI.23 

10. เป้าหมายแต่ละตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา 
เป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าเฉลี่ยของ 3.51 คณบดี  ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแก้ว 
จัดการหลักสตูร ประเมินทุกหลักสูตรที ่ คะแนนประเมิน  อ.เสาวนีย ์ ผศ.ว่าท่ีร.ต. ดร.ธเนศ เกตุทอง 
โดยรวม คณะรับผดิชอบ ทุกหลักสูตร  ปรัชญาเกรยีงไกร อ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต 

อ.ศศิอาภา  บุญคง 
อ.เมธาวี  อุตตสรุด ี
อ.ณัฐคมณ์  ไพศาลวัสยศ 
อ.เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร   
อ.ธนากร  เมียงอารมณ ์
อ.ประยุทธ  นิสภกลุ 

     น.ส.วรรณวสิาข์  สุกปลั่ง 
1.2 อาจารย์ประจ า ค่าร้อยละของอาจารย ์ ค่าร้อยละของ 3.80 คณบดี  ผศ.วิวัฒน ์ จูวราหะวงศ ์
คณะที่มีคณุวุฒิ ประจ าคณะม ี อาจารย์ประจ า  ผศ.ดร.ธิติมา  น.ส.ววรรณวสิาข์  สุกปลั่ง 
ปริญญาเอก คุณวุฒิปรญิญาเอกท่ี  คณะมคีุณวุฒิ  เกตุแก้ว  
 ก าหนดให้เป็น ปริญญาเอก =     
 คะแนนเตม็ 5= ร้อย ร้อยละ 40    
 ละ 40 ขึ้นไป     

1.3 อาจารย์ประจ า ค่าร้อยละของอาจารย ์ ค่าร้อยละของ 3.00 คณบดี  ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง 
คณะที่ด ารง ประจ าคณะทีด่ ารง อาจารย์ที่ม ี  ผศ.ดร.ธิติมา  น.ส.ววรรณวสิาข์  สุกปลั่ง 
ต าแหน่ง ต าแหน่งผู้ช่วย ต าแหน่งทางวิชา  เกตุแก้ว  
ทางวิชาการ ศาสตราจารย์  การ = ร้อยละ    
 รองศาสตราจารย ์ 36    
 และศาสตราจารย์ ท่ี     
 ก าหนดให้เป็นคะแนน     
 เต็ม 5= ร้อยละ 60 

ขึ้นไป   

 

 

1.4 การบริการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  อ.ดร.ไกรรัช  เทศม ี
นักศึกษาระดับ  ครบทุกข้อ  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ อ.ประยุทธ  นิสภกลุ 
ปริญญาตร ี    ภูสมมา นายภีมพัฒน์  พลอยวิลยั 
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SCI.24 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา 
เป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1.5 กิจกรรมนักศึกษา 6 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  อ.ดร.ไกรรัช  เทศม ี
ระดับปริญญาตร ี  ครบทุกข้อ  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ อ.อมรรัตน์   ชัยกฤษฎาการ 
    ภูสมมา นายภีมพัฒน์  พลอยวิลยั 
1.6 การส่งเสรมิ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  อ.เมธาวี  อุตตสรุด ี
สมรรถนะและทักษะ  ครบทุกข้อ  อ.พรทิพย ์ น.ส.ศรดุา  มูลสวัสดิ ์
การใช้ภาษาอังกฤษ    ธนรติกุล  
1.7 การส่งเสรมิ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  อ.ณัฐคมณ์  ไพศาลวัสยศ 
สมรรถนะและทักษะ  ครบทุกข้อ  อ.ดร.จุฑามาส   น.ส.ววรรณวสิาข์  สุกปลั่ง 
ด้านดิจิทัล    ศิริอังกูรวาณิช น.ส.ศรดุา   มูลสวัสดิ ์
1.8 หลักสูตรที ่ ค่าร้อยละชองหลักสตูร 5 สาขาวิชา 3.00 คณบดี  ผศ.ดร.ณัฐที   ถึงสุข 

นักศึกษา ที่นักศึกษามีส่วนร่วม จาก 8 หลักสูตร  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ ์
มีส่วนร่วมในการ ในการสร้างนวัตกรรม     ภูสมมา น.ส.ศรดุา   มูลสวัสดิ ์
สร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนน     
 เต็ม 5 = ร้อยละ 100     
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SCI.25 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา 
เป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2.1 ระบบและ 7 ข้อ 6 ข้อ  4.00 คณบดี  ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรตัน ์
กลไกงานวิจัย    ผศ.ดร.ธิติมา  ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง 
งานสร้างสรรค ์    เกตุแก้ว อ.ธนากร  เมียงอารมณ ์
หรือนวัตกรรม     น.ส.ปราณี แซ่เจ็ง 
2.2 เงินสนับสนุน กลุ่มสาขาวิชาวิทยา จ านวนเงิน 4.00 คณบดี  ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรตัน ์
งานวิจัยและงาน ศาสตร์และเทคโนโลย ี สนับสนุนงาน  ผศ.ดร.ธิติมา  ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง 
สร้างสรรค ์ คะแนนเตม็ 5 = วิจัย 60,000.-  เกตุแก้ว อ.ธนากร  เมียงอารมณ ์
 60,000 บาท บาทขึ้นไปต่อคน   น.ส.ปราณี แซ่เจ็ง 
 ขึ้นไปต่อคน     
 (60,000/60,000) x 5     
2.3 ผลงานทาง (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก ร้อยละของผลรวม 4.90 คณบดี  ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรตัน ์
วิชาการของ ของผลงานทางวิชาการ ถ่วงน้ าหนักของ  ผศ.ดร.ธิติมา  ผศ.จันวิภา  สุปะกิ่ง 
อาจารย์ประจ า ของอาจารย์ประจ า/ ผลงานทางวิชาการ  เกตุแก้ว อ.ธนากร  เมียงอารมณ ์
และนักวิจัย จ านวนอาจารย์ประจ า ของอาจารย์ =   น.ส.ปราณี แซ่เจ็ง 
 และนักวิจัย)x100 ร้อยละ 29.41    
 คะแนนเตม็ 5= ร้อย ขึ้นไป    
 ละ 30ขึ้นไป     
2.4 งานวิจัย งาน ค่าคะแนนร้อยละของ  ร้อยละของ 5.00 คณบดี  ผศ.ว่าท่ีร.ต. ดร.ธเนศ เกตุทอง 
สร้างสรรค์  จ านวนงานวิจัย   จ านวนช้ิน  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ ์
หรือนวัตกรรม งานสร้างสรรค ์ งานวิจัย/งาน  ภูสมมา น.ส.ศรดุา   มูลสวัสดิ ์
ที่น าไปใช้ประโยชน ์ หรือนวัตกรรม สร้างสรรค ์    
ต่อชุมชน ต่อจ านวนงานวิจัย สรรค์ท่ีน าไปใช้    

 งานสร้างสรรค ์ ประโยชน ์    

 หรือนวัตกรรม ต่อชุมชน = ร้อย    
 รวมทั้งหมดของ ละ 30 ขึ้นไป    
 คณะคดิคะแนนเต็ม 5     
 = ร้อยละ 30     
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SCI.26 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา 
เป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

3.1 ระบบและกลไก 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  ผศ.สถาพร  จ ารสัเลศิลักษณ ์
การบริการวิชาการ  5 ข้อ  อ.เสาวนีย ์ อ.ดร.รตันนุช  จันทร์เพ็ญ 
เพื่อการพัฒนา    ปรัชญาเกรยีงไกร น.ส.วันดี  ศรสี าอางค ์
ท้องถิ่นชุมชน     น.ส.อิสรีย์  ขันทอง 
หรือสังคม      
3.2 จ านวนชุมชน ค่าร้อยละจ านวน ร้อยละของชุมชน 5.00 คณบดี  ผศ.สถาพร  จ ารสัเลศิลักษณ ์
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการ กลุ่มเป้าหมายที ่ เป้าหมายทีไ่ดร้ับ  อ.เสาวนีย ์ อ.ดร.รตันนุช  จันทร์เพ็ญ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนา การพัฒนาอย่าง  ปรัชญาเกรยีงไกร น.ส.วันดี  ศรสี าอางค ์
ตามแผนเสริมสร้าง อย่างต่อเนื่องตาม ต่อเนื่องตามแผนฯ   น.ส.อิสรีย์  ขันทอง 
ความสัมพันธ์กับ แผนเสริมสร้างความ = ร้อยละ 20 ขึ้น    
ชุมชน สัมพันธ์กับชุมชนที่ ไป    
 ก าหนดให้เป็นคะแนน     
 เต็ม 5 = ร้อยละ 20     

 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา 
เป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

4.1 ระบบและกลไก 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คณบดี  ผศ.ดร.ศตรัตน์  ทิพย์ผ่อง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม    อ.เสาวนีย ์ อ.ศศิอาภา  บุญคง 
และความเป็นไทย    ปรัชญาเกรยีงไกร นางวราภรณ์ เหมวเิชียร 
      
4.2 ผลลัพธ์ด้าน จ านวนองค์ความรู้ด้าน จ านวนองค์ 5.00 คณบดี  ผศ.ดร.ศตรัตน์  ทิพย์ผ่อง 
ศิลปวัฒนธรรมและ ศิลปวัฒนธรรมที่ท าให ้ ความรู้ 6 เรื่อง  อ.เสาวนีย ์ อ.ศศิอาภา  บุญคง 
ความเป็นไทย เกิดความภาคภมูิใจใน   ปรัชญาเกรยีงไกร นางวราภรณ์ เหมวเิชียร 
 ความเป็นไทยหรือ     
 สร้างโอกาสและมูลค่า     
 เพิ่ม หรือน าไปใช้     
 ประโยชน์ให้กับผู้เรยีน     
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SCI.27 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ เกณฑ์พิจารณา เป้าหมายปีการศึกษา 2564 ผู้ก ากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

5.1 การจัดการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 4.00 คณบดี  อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร 
เรียนรู้แบบ  4 ข้อ  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ น.ส.ศรดุา   มูลสวัสดิ ์
บูรณาการ    ภูสมมา นางสาวปราณี  แซ่เจ็ง 
กับการท างาน     นางสาววรรณวิสาข์ สุกปลั่ง 
5.2 การบริหารของ 7 ข้อ มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ภูสมมา 
คณะเพื่อการก ากับ  ครบทุกข้อ  อ.เสาวนีย ์ ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแก้ว 
ติดตามผลลัพธ์ตาม    ปรัชญาเกรยีงไกร อ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต 
พันธกิจ       นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
กลุ่มสถาบันและ     น.ส.วันดี ศรสี าอาง 
เอกลักษณ์ของคณะ     น.ส.อิสรีย์  ขันทอง 
     น.ส.สวีนา  ศรีแสง 
5.3 ระบบก ากับ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 5.00 คณบดี  ผศ.ดวงดี  วิเชียรโหต ุ
การประกัน  ครบทุกข้อ  อ.เสาวนีย ์ นางพวงเพ็ชร  ศรีเย็น 
คุณภาพหลักสตูร    ปรัชญาเกรยีงไกร นางสาววรรณวิสาข์ สุกปลั่ง 
     นายจักรพงศ์  วงษ์สาริกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.28 

11. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีท่ีผ่านมา  

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
1 

การผลิต 
จุดเด่น คณะมกีารส่งเสริมพัฒนาความรู้/ทักษะให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา 
บัณฑิต แนวทางเสริม ควรมีนโยบาย/หลักสูตรระยะสั้น upskill  reskill  ให้บริการแก่ศิษย์เก่าร่วม

ถึงสามารถพัฒนาเป็นโครงการหารายได้ให้กับคณะ 
 จุดที่ควรพัฒนา คณะควรก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
 แนวทางแก้ไข ควรเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์ด าเนินการขอต าแหน่งทาง

วิชาการต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 
2564 

คณะมีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ภายหลังการจัดโครงการ ในปี
การศึกษา 2564 มีอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ไกรรัช เทศมี สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและ อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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SCI.29 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
2 จุดเด่น คณะมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ 

การวิจัย แนวทางเสริม ควรหาทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมเติม 
 จุดที่ควรพัฒนา คณะควรก ากับติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 แนวทางแก้ไข ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติมากขึ้น 

 ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 
2564 

คณะมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่
ครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย ในโครงการ การจัดการความรู้ “การเขียน
บทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ” วันที่ 21 – 22 
มีนาคม 2565 ทั้งนี้ภายหลังการจัดโครงการมีอาจารย์หน้าใหม่ที่ไม่เคยส่งผล
งานตี พิมพ์ในระดับนานาชาติ ได้มีผลงานส่งผลงานตี พิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ คือ อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอ่านของ Reviewer 
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SCI.30 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
3  จุดเด่น คณะมีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและตรง 

การบริการ  ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
วิชาการ แนวทางเสริม ควรมีการวิเคราะห์และประเมินผลที่เกิดกับชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 แนวทางแก้ไข - 
 ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา หรือการเสริมศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเป้าหมาย 
เพ่ือให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามความต้องการและศักยภาพของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 
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SCI.31 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
4 จุดเด่น คณะมกีารบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้า 

การท านุ 
บ ารุงศิลปะ 

 กับศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมกับ 
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

และ แนวทางเสริม ควรมีการวิเคราะห์และประเมินผลที่เกิดกับชุมชน  เพ่ือส่งเสริมจุดเด่น 
วัฒนธรรม  ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของชุมชนและยกระดับมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา - 

 แนวทางแก้ไข - 
 ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 
2564 

คณะวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี มี ก า รจั ดท าแผนงานด้ าน

ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของแผน และก าหนดบ่งชี้ของแผน ที่ได้

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 มาเป็นแนวทางในการปรับ

คุณภาพการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.32 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
5   จุดเด่น คณะมีระบบการประกันคุณภาพที่สามารถน ามาช่วยในการบริหารจัด 

การบริหาร  การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดการ แนวทางเสริม คณะควรมีการวางระบบก ากับติดตามให้หลักสูตรมีการด าเนินการให้ 

  ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในหลากหลายมิติ 

 แนวทางแก้ไข การจัดท าแผนความเสี่ยงควรเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง 
  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกมิติของการบริหาร  
  เช่น ประเด็นด้านนักศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านงบประมาณ  ด้าน 

คุณภาพชีวิต เป็นต้น 
 ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 
2564 

ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่ส าคัญ 2 ด้าน รวม 4 ประเด็น คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตมีทักษะด้านการใช้ภาษาไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยงสูงมาก และ (2) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศักยภาพของบุคลากรสานสอนที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ ระดับความเสี่ยง
สูง การเรียนการสอนออนไลน์ขาดประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงสูง 
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติมีจ านวนน้อย ระดับความเสี่ยงสูงมาก ทั้งนี้ คณะมีการจัดท า
โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือช่วยลดระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
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SCI.33 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 
จ านวนรวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มี 
นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมที่
ร้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงาน
ทางวิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

ผลลัพธ์ ค่ า ค ะ แ น น ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น  
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไฟ
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของจ านวน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด ที่ร้อยละ 30 
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SCI.34 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 
3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนบริการวิชาการ
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ
ร้อยละ 20 

4. ศิลป 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย  
(*อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนจ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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SCI.35 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะท า
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่
ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นพันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะ  และทักษะภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัลและการมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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SCI.36 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
หมายเหตุ 

1.หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบ
นั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

2. ในกรณีที่คณะมีหลักสูตรที่ปิดแบบมีเง่ือนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจการบริหารจัดการของแต่ละมหาวิทยาลัยใน
การน ามาค านวณตัวบ่งชี้ 1.1 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด  9  หลักสูตร  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจ านวน  9  หลักสูตร  โดยปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 8 หลักสูตร และ 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางที่
ไม่มีนักศึกษาในระบบดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงรับการประเมินประกันคุณภาพทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทั้ง8  หลักสูตรเท่ากับ 3.70  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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SCI.37 

 
หลักสูตร คะแนน  

ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.90   
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.78   
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 3.49   
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.76   
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 3.60   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.60   
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

3.72   

เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 3.70   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3.90+3.78+3.49+3.76+ 

3.60+3.60+3.72+3.70) /8 
= 29.55/8  = 3.69  

  

 
รายการหลักฐาน 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด  8  หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
3.51 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

8 หลักสูตร 
3.69   
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SCI.38 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 –5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย   (นับตาม สกอ.) 
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SCI.39 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปีการศึกษา 2564 
 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

คะแนนที่ได ้
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

จ านวนอาจารย์ - 33 17 50 (17/50) X 100 = 34 
 

ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจ า จ านวน 51 คน มีอาจารย์ลาออก 2 
คน คืออาจารย์วิลาสิณี ปานนิล และอาจารย์กนกวรรณ  ทองเกียว และมีอาจารย์ใหม่เข้ามาในปีการศึกษา 2564 
จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ภูวดล หมอกยา และอาจารย์พีรพัฒน์ ใจงามดี เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 ท าให้การนับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ต้องนับระยะเวลาการท างานในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
ดังนั้น จ านวนอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2564 สามารถนับได้ดังนี้ 

1. อาจารย์ภูวดล หมอกยา นับได้ 0.5 คน 
2. อาจารย์พีรพัฒน์ ใจงามดี นับได้ 0.5 คน 
3. อาจารย์วิลาสีณี ปานนิล หักออก 1 คน 
4. อาจารย์กนกวรรณ  ทองเกียว หักออก 1 คน 

 
ท าให้จ านวนอาจารย์ประจ าในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 

คุณวุฒิปริญญาเอก 17 คน คิดเป็นร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ (17/50) x 100 = 34                  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเลือกเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป  ดังนั้นเมื่อค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 34 คิด
เป็นคะแนนที่ได้เท่ากับ (34/40) x 5 = 4.25 
 
รายการหลักฐาน 
 1.บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการแยกตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2.บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ กอบบริการการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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SCI.40 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
3.80 ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีมีอาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
17  คน 

4.25   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์  
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 –5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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SCI.41 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์

ประจ าทั้งหมด 
คะแนนที่ได ้

อาจารย์
(คน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คน) 

รอง
ศาสตราจารย์ 

(คน) 
จ านวนอาจารย์ 31 19 - 50 (19/50)x100 

= 38.00 
 

ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 50 คน มีอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ (19/50) X 100 
= 38.00 ซึ่งมหาวิทยาลัยเลือกเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป  ดังนั้นเมื่อค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เท่ากับ 38.00 คิดเป็นคะแนนที่ได้เท่ากับ (38.00/60) x 5 = 3.17  

 
รายการหลักฐาน 
 1.บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการแยกตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2.บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ กอบบริการการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

3.ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2530/2564 เรื่องการแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
3.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์

ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ19 คน 
3.17   
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SCI.42 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบริการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาโดยสาขาวิชาจัดส่งรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษามายังคณะ จากนั้นคณะรวบรวม
และจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบั ติ หน้ าที่ ต ามคู่ มื ออาจารย์ ที่ ป รึ กษาของ

1.4.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีที่  2108/2564 เรื่ องการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ 
1/2564 
1.4.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีที่ 471/2564 เรื่องการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ 2/2564 
1.4.1.3 คู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่
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SCI.43 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย และเข้าพบนักศึกษาตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินวิชาการของแต่ละภาคการศึกษา 
รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของ
คณะฯ และสาขาวิชา Line กลุ่มของนักศึกษาในแต่
ละสาขาวิชา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียน  
แหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาจะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและข้อมูล
ทั่ ว ไ ป  เ ช่ น  ทุ น ก ารศึ กษ า  สหกิ จ ศึ กษ า /ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ สโมสรนักศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถขอรับบริการได้ที่ห้องส านักงานคณะฯ และ
ห้องสมุดของคณะ 

ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
1.4.1.4 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา
1/2564 
1.4.1.5 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 
2/2564 
1.4.1.6 Facebook คณะ  
1.4.1.7 Facebook สาขาวิชา 
1.4.1.8  Line กลุ่มสาขาวิชา 

 2 มีการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ข่าว
กิจกรรมต่างๆของสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
ของคณะ และ Facebook ของคณะ และสาขาวิชา 
รวมทั้ง Line กลุ่มของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา       
นอกจากนี้ยังมีการน าข่าวสารกิจกรรมของสโมสร
นั กศึ กษาแจ้ ง ใ ห้    นั กศึ กษาทราบผ่ า นทา ง 
Facebook สโมสรนักศึกษาของคณะ ตลอดจนมีการ
จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้แก่
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องผ่านทางบันทึก
ข้อความ/ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาได้รับทราบอีกทาง
หนึ่ง  

1.4.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
1.4.2.2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
www.dru.ac.th 
1.4.2.3 เว็บไซต์คณะ
sci.dru.ac.th/sci.dru 
1.4.2.4 เว็บไซต์สาขาวิชา 
1.4.2.5 Facebook สาขาวิชา 
1.4.2.6 Line กลุ่มสาขาวิชา 
1.4.2.7 Facebookสโมสรนักศึกษา
ของคณะ 

       รวมถึงยังมีการน าข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอก  
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SCI.44 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาจากหน่วยงาน เช่น กองพัฒนาศึกษา  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
และศูนย์อาเซียนศึกษา  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา เป็นต้น  และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของคณะ 

 3 จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา(โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะ Up Skill ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
4)ในวันที่ 3เมษายน 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้น าไป
ประกอบการสมัครงาน ตลอดจนการเขียนประวัติ
ส่วนตัว สามารถสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ มี
ในปัจจุบัน และเสริมสร้างทักษะด้านบุคลิกภาพและ
มารยาทที่ดีตามเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น 
การไหว้ การพูด การยืน การแต่งกาย เป็นต้น  

1.4.3.1 สรุปโครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
(โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Up 
Skill ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) 

 4 ประเมินคุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตาม
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัด
ให้บริการของคณะ โดยในปีการศึกษา 2564 มีผล
การประเมินแต่ละด้านดังนี้ 

1.4.4.1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร จั ด
กิจกรรมและการจัดบริการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา  

  1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

1) ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (4.46)   

2) ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กิจกรรม
พิเศษทั้งในและนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (4.44) 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดย

2564 
1.4.4.2 สรุปโครงการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก่ อ น ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
(โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Up 
Skill ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
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SCI.45 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา(โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Up Skill 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4)ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
(4.26) 
สรุปการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในหัวข้อที่ 1-3 มากกว่า 3.51  ทุกข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.39 

 5 น าผลการประเมิน
จากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนา 
การให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือ
ส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าผลการ
ประ เมินคุณภาพการจั ดกิจกรรมและการจั ด
ให้บริการของคณะ ในข้อ1-3 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยในปีการศึกษา
2564 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 ใน ด้าน
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลดังตาราง 

รายการประเมิน 
คะแนนความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 

2562 2563 2564 

1. ด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.45±0.47 4.49±0.60 4.46±0.64 

2. ด้านแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน ์

4.40±0.50 4.42±0.64 4.48±0.61 

3. ด้านการจัด
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.66±0.51 4.05±0.70 4.26±0.69  

รวมค่าเฉลีย่ 
ทุกด้าน 4.50±0.49 4.32±0.65 4.39±0.65 

 

1.4.5.1 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ครั้งที่ 3/2565วันที่ 11 พฤษภาคม 
2565  วาระที่ 5.1 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.4.5.2 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2565  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วาระที่ 5.2 เรื่อง สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

   ซึ่งจากการประเมินผลในภาพรวมของการจัดกิจกรรม
และการจัดให้บริการของคณะ ในข้อ1-3 พบว่า 
นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการจัดกิจกรรม
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SCI.46 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และการจัดให้บริการของคณะคือ อยากได้พ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานักศึกษามีมติ ให้ปรับปรุง พ้ืนที่ ในการจัด
กิจกรรม แก่นักศึกษา ได้แก่ ดังนี้ 

- บริเวณลานหน้าลิฟต์ อาคาร 1 ชั้น 4 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร) 

- บริเวณลานหน้าลิฟต์  อาคาร 1 ชั้น 6 
(สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

- บริเวณลานหน้าลิฟต์  อาคาร 1 ชั้น 8 
(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 

- บริเวณลานหน้าลิฟต์  อาคาร 1 ชั้น 9 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) 

- บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 5 ชั้น 3 
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

- ห้องคลินิกวิชาการ  
- ห้องประชุมวิทยธนบุรี 

ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

   จะต้องแนบโครงการหรือกิจกรรมพร้อมทั้งแจ้งให้
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือ
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถขอใช้ห้องเรียนในการจัดกิจกรรมได้ 
โดยด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้น าผล
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัด
ให้บริการของคณะ ในข้อ 1-3เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริการคณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 

 

 6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่า ผ่าน
ทางเว็บไซต์Facebookของคณะเว็บไซต์ Facebook 

1.4.6.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.dru.ac.th 
1.4.6.2 เว็บไซต์คณะ
sci.dru.ac.th/sci.dru 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศิษย์เก่า และกลุ่ม Line ของสาขาวิชา นอกจากนี้คณะยังได้

จัดโครงการเพ่ือให้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ได้แก่ โครงการอบรม
บริการวิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจ“การใช้
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน” 

1.4.6.3 เว็บไซต์สาขาวิชา 
1.4.6.4 Facebook สาขาวิชา  
14.6.5 สรุปโครงการอบรมบริการ
วิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและ
ผู้สนใจ “การใช้ภาษาอังกฤษในการ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน” 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
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(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนานักศึกษา เ พ่ือจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยแผนในปี 2564 มีการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้ง 5 ประการ (TQF) และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งตามลักษณะกลุ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งใน
แผนพัฒนานักศึกษา มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนระยะเวลา
ในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่าง
ชัดเจน 

1.5.1.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยี  ที่  2 82 /2564  เ รื่ อ ง 
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าปีการศึกษา 2564 
1.5.1.2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 209/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
1.5.1.3 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 256 

 2 ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ได้ครบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ (TQF 5 ด้าน) ดังนี้ 

1.5.2.1 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
1.5.2.2 สรุปโครงการคุณธรรม
จริยธรรม สร้างจิตส านึกรักษ์ความ
เป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ ให้
ครบถ้วนและ
ครอบคลุม
มาตรฐาน
การศึกษา 
ประกอบด้วย 
   (1) คุณธรรม 
จริยธรรม  
   (2) ความรู้ 
   (3) ทักษะทาง
ปัญญา 
   (4)ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
   (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 9 โครงการ 
2) ความรู้ จ านวน 9 โครงการ 
3) ทักษะทางปัญญา จ านวน 9 โครงการ 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 9 โครงการ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน  6  โครงการ 

ต่อต้านยาเสพติด 
1.5.2.3 สรุปโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต
อาสาและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.5.2.4 สรุปโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
(โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Up 
Skill ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4(รอ
สรุป) 
1.5.2.5 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้การ
ประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้น า 
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.5.2.6 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข”  
1.5.2.7 สรุปโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564                       
1.5.2.8  สรุปโครงการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
1.5.2.9 สรุปโครงการ ไหว้ครู                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2564  
1.5.2.10 สรุปโครงการ ไหว้พระเจ้า
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตาก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 3 จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะ
การประกัน
คุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้การ
ประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้น าและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2)คณะส่งตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ
แบบออนไลน์ 

1.5.3.1 สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้การ
ประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้น า 
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5.3.2 ภ าพ โคร งการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

 4 ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน า
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดส้รุป
โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 จากนั้นมีการน าผลสรุปโครงการเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
3/2565 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที ่4/2565  จาก
ผลการพิจารณาพบว่า ทุกโครงการมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   โดยมข้ีอเสนอ 
แนะให้ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565  ที่เน้นกิจกรรม ตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก าหนด และ
การจัดกิจกรรมต้องด าเนินการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายรักษาระยะห่าง
ทางสังคม หากกิจกรรมที่จัดมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้
พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ 
 

1.5.4.1 รายงานสรุปผลการด าเนิน 
งานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.5.4.2 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 วาระที่5.2 เรื่อง รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี
การศึกษา 2564 
1.5.4.3 สรุ ปรายงานการประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
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SCI.51 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 

 5 ประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือประเมิน
ความส า เร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ

แผน 

ผลการด าเนินงาน สรุป 

1. เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 
 

1. มีกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21ไม่
น้อยกว่า 5
โครงการ 

จัดกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 จ านวน
ทั้งหมด 9 โครงการ 

บรรล ุ

2. ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 
โดยมีคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.51 (ระดับมาก) 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
ของกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ทุก
โครงการมีความพึงพอใจ 
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.23 
(ระดับมาก) 

บรรล ุ

2. เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษา
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มีคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ (TQF 
5 ด้าน) ดังนี้ 
1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 
3.ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

1. มีกิจกรรมที่
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ 

จัดกิจกรรมที่พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ดังนี้ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
จ านวน 9 โครงการ 
2) ความรู้ จ านวน 9 
โครงการ 
3) ทักษะทางปัญญา 
จ านวน 9 โครงการ 
4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 9 
โครงการ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 6 โครงการ 

บรรล ุ

1.5.5.1 รายงานประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.5.5.2  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่  3/2565  วันที่ 11 พฤษภาคม 
2565 วาระที่ 5.3 เรื่องรายงาน
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
1.5.5.3 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2565  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
วาระที่ 5.4 เรื่อง รายงานประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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SCI.52 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564พบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทั้งหมด 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ

แผน 

ผลการด าเนินงาน สรุป 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ  
5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

2. ความพึงความ
พึงพอใจใน
ภาพรวมของ
กิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.51 (ระดับ
มาก) 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
ภาพรวมของกิจกรรมที่
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  5 
ประการ ทุกโครงการมี
ความพึ งพอใจ อยู่ ที่
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  4.20 
(ระดับมาก) 

บรรล ุ

 6 น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษามีการน าผลการ
ประเมินแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2565 โดยน าเสนอผลการประเมินแผนมา
ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565   
 

1.5.6.1 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2565  วันที่ 11 พฤษภาคม 
2565 วาระที่ 5.4 เรื่อง(ร่าง) แผน 

พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2565 
1.5.6.2 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที ่
4/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
วาระที ่5.5 เรื่องแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
1.5.6.3 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2565 
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SCI.53 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สืบเนื่องจากนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริม
การยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปี

ถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.54 

หมายเหตุ 
 ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน  ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น  หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency)โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Longuages 
(CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน  เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน  โดยการเทียบเคียงคะแนน
จะต้องมีหลักฐานรับรองการเทียบเคียงจากเจ้าของแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบ  โดยนักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มี
การพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก
ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ดังนี้ 
1. คณะมี กา รแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เส ริ ม
สมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 เพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเ พ่ือส่ ง เสริม
สมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพ
นักศึกษา ส าหรับศตวรรษที่ 21  
3. คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
4. คณะมีการทบทวนแผนการด าเนินงานและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
 

1.6.1.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 284/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 
1.6.1.2 แผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  
1.6.1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง แผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.6.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที ่
5/2564 (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันที่ 15 กันยายน 2564 วาระท่ี 5.1 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
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SCI.55 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.6.1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2564 (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 วาระท่ี 4.2 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 2 มีการจัดท า
แผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ จาก
การมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร โดยผ่าน  
ความเห็นชอบ
จาก
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ มีการส ารวจความต้องการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และน าผลการส ารวจมาจัดท าแผนการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564ที่สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือเสนอ
ของบประมาณจากคณะโดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะ  และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1.6.2.1 รายงานสรุปแบบส ารวจ
ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.6.2.2 แผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  
1.6.2.3 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 
2560-2565 
1.6.2.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5/2564 (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันที่ 15 กันยายน 2564 วาระท่ี 5.1 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
1.6.2.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2564 (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 วาระท่ี 4.2 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 3 มีการจัดสรร
งบประมาณ และ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดสรร
งบประมาณและสิ่งสนับสนุนในการด าเนินการตาม

1.6.3.1 แผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

โครงการ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

117,650 บาท 

1.1 โครงการ 
English camp for 
communication 
and active 
learning 

17-18 ก.ค. 64 
 

1.2 โครงการ
ยกระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศกึษาชั้นปี
สุดท้าย คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

31 ก.ค., 
7 และ 14 ส.ค. 64 

 

1.3 โครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศกึษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

21, 28 ส.ค. และ 4 
ก.ย. 65 

 

1.4 โครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศกึษาใหม่ 
ครั้งที่ 1 

15-16 ม.ค. 65 
 

1.5 โครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศกึษาใหม่ 
ครั้งที่ 2 

29-30 ม.ค. 65 
 

1.6 โครงการอบรม
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ DRU 
Test ครั้งที่ 1 

21-23 มี.ค. 65 

1.7 โครงการอบรม
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ DRU 
Test ครั้งที่ 2 

28-30มี.ค. 65 

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขา 

160,000บาท 

 

2564  
1.6.3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.6.3.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริม

1.6.4.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัตถุประสงค์ของ
แผนฯ และมีการ
น าผลจากการ
ประเมินมา
ปรับปรุงในปี
ถัดไป 

สมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้า 
หมาย 

ผลลัพธ ์ บรรลุ 

1. นักศกึษา
ชั้นปีสุดท้ายมี
ทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษ
และสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ 

นักศกึษาชั้น
ปีสุดท้ายผ่าน
เกณฑ์การ
วัดผล CEFR 
(B1) ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
50ของ
นักศกึษาที่
เข้าสอบ 

ระดับ B1 
ร้อยละ 
50.00 

ระดับ B1 
ร้อยละ 
92.98 

 

1. จ านวน
หลักสูตรใน
การพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

นักศกึษาทกุ
หลักสูตร
ได้รับการ
พัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร  

จากการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะภาษาอังกฤษ พบว่าผลการด าเนินงาน
บรรลุทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินการ ดังนี้  
1. ให้จัดท าเกียรติบัตรมอบแด่นักศึกษาที่มีผลการ
สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ DRU Test ตั้งแต่
ระดับ B2 ขึ้นไป เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2. ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบ
สาระบันเทิง (Edutainment) มากขึ้น โดยน าความ
บั น เ ทิ ง ม า ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เช่ น  การ เล่ม เกมภาษา อังกฤษ การ ฟัง เพลง
ภาษาอังกฤษ การดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
3. ให้มีการจัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสมัครงาน เช่น การเขียนเรซูเม่ การ
สัมภาษณ์งาน 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
วาระท่ี 5.2 เรื่อง การประเมินและ
ทบทวนแผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.6.4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
4/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
วาระท่ี 5.1 พิจารณาสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
1.6.4.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระท่ี 5.1 การพิจารณารายงานผล
การด าเนินงานตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
แผนการส่ง เสริมสมรรถนะและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ปี
การศึกษา 2564 
1.6.4.4 (ร่าง) แผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 5 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปี

ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นปีสุดท้าย (ปี 4) จ านวน 60 คน มีผู้เข้า

1.6.5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและ
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SCI.58 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้า
สอบ 

สอบจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของ
นักศึกษาปีสุดท้าย และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ซึ่งบรรลุตาม
เป้าหมาย 
ต า ร า ง ส รุ ป ค ะ แ น น ส อ บ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ภาษาอังกฤษ DRU Test ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

ท่ี สาขา 
วิชา 

จ านวน
นักศึกษา 

ช้ันปี
สุดท้าย 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา

ช้ันปี
สุดท้ายท่ี
เข้าสอบ  
(คน) 

นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์
การวัดผล CEFR 

(B1) 
จ า 

นวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

4 4 4 100.00 

2 การจัดการ
อุตสาหกรรม 

11 11 11 100.00 

3 คหกรรม
ศาสตร์ 

26 25 22 88.00 

4 เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4 4 4 100.00 

5 เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

1 1 1 100.00 

6 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

4 3 2 66.67 

7 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า  

8 8 8 100.00 

8 อุตสาหกรรม
อาหาร 

2 2 2 100.00 

รวม 60 58 54 93.10  

ทักษะด้านภาษาอังกฤษคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง รายงานผลการ
สอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
DRU Test ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
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SCI.59 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการสื่อสาร 
ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้
ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน

ดิจิทัล 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน 
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SCI.60 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก
ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มี
การพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกใน
การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล ดังนี้ 
1. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทั ล  คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดท าแผน
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564    
2. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา  
3. คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา  
4. คณะมีการทบทวนแผนการด าเนินงานและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมกับความต้องการ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

1.7.1.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ที่  283/2564. เรื่อง 
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รส่ ง เ ส ริ ม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทั ล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
1.7.1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
1.7.1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565  คณะวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี
1.7.1.4 แผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 
1.7.1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5/2565  วันที่ 15 มิถุนายน 2565  
วาระท่ี 5.14  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564  

 2 มีการจัดท า
แผนพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล จาก
การมีส่วนร่วมของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  ที่มาจาก
จากหลักสูตรต่าง ๆ  ในการน านโยบาย และผล
ส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาในคณะ  มาจัดท าแผนส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 

1.7.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 5.1 เรื่อง 
แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
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SCI.61 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตร โดยผ่าน
ความเห็นชอบ
จาก
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

2 5 6 4   โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะ   

ด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564  
1.7.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2564  วันที่ 16 มิถุนายน 2564  
วาระท่ี 5.12 เรื่อง แผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
1.7.2.3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
2/2564 วันที่ 23 มิถุนายน  2564 
วาระท่ี 5.3  แผนส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 3 มีการจัดสรร
งบประมาณ และ
สิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรร
งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 
-มีการรวบรวม e-Book ด้านดิจิทัล เป็นแหล่ง
เรียนรู้เสริมให้กับนักศึกษา 
-ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดสอบสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ICDL (ICDL: 
(International Computer Driving License)และ 
DL 
-มีการจัดโครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน การท างาน 
และการสอบ Digital Literacy  ให้กับนักศึกษา 

1.7.3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 5.1 
พิจารณาแผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 
1.7.3.2 e-Book ด้านดิจิทัล เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของคณะ 
https://sci.dru.ac.th/sci.dru/digi
tal.php 
1.7.3.3 รายงานการเข้าสอบ ICDL 
Certificate ของนักศึกษาจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
1.7.3.4 สรุปโครงการอบรมทักษะ

https://sci.dru.ac.th/sci.dru/digital.php
https://sci.dru.ac.th/sci.dru/digital.php
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SCI.62 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 
การท างาน และการสอบ Digital 
Literacy ในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2565  แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
WebEx 

 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วตัถ ุ
ประสงค์ของ
แผนพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล และมี
การน าผลจากการ
ประเมินมา
ปรับปรุงในปี
ถัดไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  ส าหรับนักศึกษา  ปี
การศึกษา 2564  ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของ

แผน 
ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ 

ค่าเป้า 
หมาย ผลลัพธ ์ บรรลุ 

พัฒนาสมรรถนะ
และทกัษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่
นักศกึษา 

จ านวนผู้เขา้รับ
การส่งเสรมิ
สมรรถนะและ
ทักษะดา้นดจิิทัล 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83.33 

 

ระดับความพึง
พอใจในภาพรวม
ของผู้เข้ารับการ
ส่งเสริม
สมรรถนะและ
ทักษะดา้นดจิิทัล 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

 

นักศกึษาชั้นปี
สุดท้ายผ่านเกณฑ์
การวดัผลด้าน
ดิจิทัล 

ร้อยละของ
นักศกึษาระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
78.33 

 

ร้อยละของ
นักศกึษาระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
75.00 

 

พบว่าผลการด าเนินงานบรรลุทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
         คณะมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือทบทวนแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา2564  โดย
พิจารณาจากยอดงบประมาณที่ได้จัดสรรมาอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมกับข้อมูลต่อไปนี้  

1.7.4.1 สรุปโครงการอบรมทักษะ
ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 
การท างาน และการสอบ Digital 
Literacy  
1.7.4.2 รายงานผลการทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
https://dl.dru.ac.th/reports 
1.7.4.3 รายงานการเข้าสอบ ICDL 
Certificate ของนักศึกษาจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
1.7.4.4 ผลการส ารวจความต้องการ
อบรมด้านดิจิทัลจากนักศึกษา  
1.7.4.5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5/2565  วันที่ 15 มิถุนายน 2565  
วาระท่ี 5.14  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2564 
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SCI.63 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

- สรุปโครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน การท างาน และ
การสอบ Digital Literacy 
- จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1- 4 ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 86 คน  

- จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาคปกติ ที่ได้รับ ICDL Certificate 10 คน 

-ผลการส ารวจความต้องการอบรมด้านดิจิทัลจาก
นักศึกษาในคณะ 

           โดยมีข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการ
บริหารคณะ ดังนี้ 

- ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาสอบผ่าน IC3, ICDL 
หรือ ได้รับ Certificate ทางวิชาชีพด้านดิจิทัลให้
มากขึ้น 
- ควรจัดท าการส ารวจความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ทักษะดิจิทัลที่จ าเป็นเฉพาะทางเหมาะสมกับวิชาชีพ
และตรงกับความต้องการของนักศึกษา   

 5 มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือ
ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

ในปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ านวน 60 คน 
ผ่านเกณฑ์การวัดผล DL Test  44 คน ผ่าน Digital 
Literacy Baseline 1 คน รวม 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75 โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าสอบ DL Test  
46 คน และเข้าสอบ Digital Literacy Baseline 1 
คน รวม 47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของนักศึกษา
ปีสุดท้าย ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมาย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีชั้นปีสดุท้าย  

1.7.5.1 รายงานผลการทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
https://dl.dru.ac.th/reports 
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SCI.64 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
แหล่งข้อมูล: ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

5.00  มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ ์
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรจึงควร
ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
เท่ากับร้อยละ 100 
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SCI.65 

สูตรการค านวณ 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
หมายเหตุ:  

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. หลักฐานประกอบ ได้แก่ ชื่อนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม กระบวนการที่นักศึกษามีส่วนร่วม ผู้ใช้

ประโยชน์ (ชื่อหน่วยงาน  ต าแหน่ง)  ผลที่เกิดข้ึนกับการน านวัตกรรมไปใช้  โดยนวัตกรรมที่มีส่วนร่วม
ควรตรงหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ของนักศึกษา 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโครงงานหรือ
งานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่นจ านวน ประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้  

สาขาวิชา ชื่อผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัย หน่วยงาน/ชุมชนที่น าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

นางสาวลภสันาริน  อ่วมแยม้ 
นายธนวัฒน์  ทุมโนน้อย 
นางสาวจิรัชยา  ผายกลาง 
นายคณิศร  ปัดชาร ี
เรื่อง  การพัฒนาผลติภณัฑ์กะปิกึง่ส าเร็จรูป 

1.8.1 หนังสือรับรองการน าผลงาน
โครงการไปใช้ประโยชน์จากวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผลติกะปิชุมชน หมู่ 9 ต.
คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
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SCI.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
5 

x 100 
8 

     =  62.50 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
62.50 

x 5 
100 

 
    =   3.13  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานทั้ง   5  หน่วยงาน 
 
 

สาขาวิชา ชื่อผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัย หน่วยงาน/ชุมชนที่น าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ 

2.สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

นางสาวสกุลดารา  พวงแก้ว 
นางสาววราภรณ์  ใจด ี
นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ ์
เรื่อง  การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารจากลูกหม่อน 

1.8.2 หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้ 
ประโยชน์จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ประสานมิตร  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

3.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

นางสาวอรชพร  อิงประวัฒน์ 
เรื่องระบบการสนับสนุนการจัดทดสอบและการ
ประเมินผลออนไลน ์

1.8.3 หนังสือรับรองการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์โรงเรยีนวัดสุทธาราม 
ส านักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   

นายกิตติกร  กิ่งพุฒิ 
เรื่อง  การสรา้งชุดสาธิตควบคุมตูอ้บแห้งด้วยน้ า
เก็บความร้อนแบบอัตโนมตั ิ

1.8.4 หนังสือรับรองการน าผลงาน
โครงงานไปใช้ประโยชน์ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

5.สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต   

นายอินทรสิน  ไพบูลย์รชฏวัฒนา 
นายวัชรไกร  สนนุช 
นายชญานนท์  ช านาญเอื้อ 
นายพสุพัฒน ์ อนันต์สันติวงศ ์
เรื่อง ระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน 

1.8.5 หนังสือรับรองการน าผลงาน
โครงงานไปใช้ประโยชน์โรงเรียนบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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SCI.67 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
3.00 หลักสูตรที่มีนักศึกษามีส่วน

ร่วมนวัตกรรมจ านวนทั้ง 
สิ้น 5 สาขาวิชา 

3.13   
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SCI.68 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

การประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
1.1 3.51 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8 หลักสูตร 
  3.69 

1.2 3.80 (34/40) x 5 = 4.25   4.25 
1.3 3.00 (38.00/60) x 5 = 3.17   3.17 
1.4 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
1.5 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
1.6 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
1.7 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
1.8 3.00 หลักสูตรที่มีนักศึกษามีส่วน

ร่วมนวัตกรรมจ านวนทั้ง 
สิ้น 5 สาขาวิชา 

  3.13 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 34.24/8 
=4.28 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. คณะมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุก
ชั้นปี  

1. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน   
2. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่สูงขึ้น 
3. คณะควรส่งเสริมให้ทุกสาขามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
หรือท้องถิ่น 
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SCI.69 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อม

ของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย /นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมี
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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SCI.70 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้าน
การจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
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SCI.71 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  และ
เว็บไซต์คณะหัวข้อบริการงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตั้งแต่ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย การ
สนับสนุนการท าผลงานวิจัย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการงานวิจัย แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ และ
สามารถลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้  
นอกจากนี้คณะยังมีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่คอยช่วยให้
ค า แ น ะ น า  ค า ป รึ ก ษ า  ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยในการคัดเลือก
โครงการวิจัยเพ่ือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่
คณาจารย์คณะ  

2.1.1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
https://sci.dru.ac.th/sci-
research/index.php?overlay=false 
2.1.1.2 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
https://sci.dru.ac.th/sci.dru/ 
2.1.1.3 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 281/2564 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1.1.4 บันทึกข้อความแต่งตั้ง
ด าเนินงานจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 

 2 สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัยหรือ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความส าคัญ
และสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ให้คณาจารย์ในคณะได้
ท างานวิจัยตามศาสตร์หรือตามความสนใจของ
คณาจารย์ โดยแต่ละสาขาวิชา มีห้องปฏิบัติการที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการท าวิจัยของคณาจารย์
จ านวนเพียงพอต่อทั้งการจัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัย  
- มีห้องปฏิบัติการครบทุกสาขาวิชา เพ่ือใช้ส าหรับ
การท าวิจัยของคณาจารย์ การเรียนการสอน และ   

2.1.2.1 ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
http://arc.dru.ac.th/arc_th/?na
me=electric_lib&file=database
online 
2.1.2.2 ห้องสมุด/ห้องสารนิเทศเพ่ือ
การสืบค้นอาคาร 1 ชั้น 7 
2.1.2.3 ห้องปฏิบัติการของแต่ละ
สาขาวิชา ได้แก่ 

https://sci.dru.ac.th/sci-research/index.php?overlay=false
https://sci.dru.ac.th/sci-research/index.php?overlay=false
https://sci.dru.ac.th/sci.dru/
http://arc.dru.ac.th/arc_th/?name=electric_lib&file=databaseonline
http://arc.dru.ac.th/arc_th/?name=electric_lib&file=databaseonline
http://arc.dru.ac.th/arc_th/?name=electric_lib&file=databaseonline
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SCI.72 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  หน่วยวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัย 
  - ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
  - สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือ
การรักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
  -กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร้างสรรคก์ารจัด
ให้มี 

การท าโครงงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยั งมี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
ไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออโตเมชั่น เป็นต้น ซึ่ งมี
แนวทางหรือข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
- มีห้องสมุดคณะฯ ซึ่งมีหนังสือ/วารสารวิชาการที่
ทันสมัย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์พิเศษของทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
เสนอรายชื่อหนังสือ เพ่ือจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
โดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ
ให้แก่ทุกสาขาวิชา และมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด
ให้บริการการยืมคืนหนังสือ  
- มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้องวงจรปิด
และแม่บ้านประจ าแต่ละชั้น ซึ่งดูแลโดยฝ่ายอาคาร
และสถานที่ของมหาวิทยาลัย    
- มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ใน
คณะ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย ผ่านทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยของ
คณะ ทางอีเมล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารการ
ประชุม และไลน์กลุ่ม เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณาจารย์ท างานวิจัย และน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

- หอ้งปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 
อาคาร 1ชั้น 4 และชั้น 8, อาคาร 
5 ชั้น 1 (ห้อง 511) 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 3 

- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า
และเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 9 

- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร 
อาคาร 1 ชั้น 4 

- ห้องปฏิบัติการการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 6 

- ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 1 ชั้น 3 

- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 1 
ชั้น 5 

- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 1  
ชั้น 6 

- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
ชั้น 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 

2.1.2.4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สถานที่จัดประชุมวิชาการ เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผ่าน
ทางอีเมล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
เอกสารการประชุม และเว็บไซต์ 



Self  Assessment  Report 

 
SCI.73 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

  

 3 จัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
และสนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ใน
การประชุม
วิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณ 100,000.- บาท 
เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่อาจารย์   จ านวน 
2 เรื่อง ได้แก่  
(1) การพิสูจน์เชิงการจัดของเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอนุกรมตรีโกณมิติ ของ อ.รัชนัย ไข่แก้ว จ านวน 
50,000.- บาท 
(2) การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปีการศึกษา 
2561-2562ของ อ.ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว และ
คณะ จ านวน 50,000.- บาท  
ซึ่งเป็นไปตามแผนจัดสรรงบประมาณปี 2564ส าหรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตินั้น
คณะได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวรวมไว้ในสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยรวมถึงค่าด าเนินการท า
ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ตีพิมพ์ 

2.1.3.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
2.1.3.2 สัญญารับทุนของ อ.รัชนัย 
ไข่แก้ว 
2.1.3.3 สัญญารับทุนของ อ. ดร.
วิชชุดา ประสาทแก้ว 
2.1.3.4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2559  
2.1.3.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2560 
2.1.3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 4 มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยมีการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างขวัญให้
ก าลังใจแก่คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยและมีผลงานวิจัย
ไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานา 
ชาติเป็นประจ าทุกปีโดยในปี 2564 มีคณาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะ จ านวน 15 
คน โดยมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการ 

2.1.4.1 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของ
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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SCI.74 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

ประชุมคณาจารย์ประจ าคณะฯ  

 5 มีการด าเนินงาน
กับเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ในปีการศึกษา 2564คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 The 10th Asia 
Undergraduate Conference on Computing: 
AUC2 ซึ่งเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับ
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และ
บุคคลทั่วไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ฝ่ายพิจารณาประเมินพิจารณาบทความ และมี
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วม
น าเสนอผลงาน จ านวน 11 ผลงาน ในวันที่ 24 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2565  ณ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2.1.5.1 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย  ครั้งที่  
10 

 6 มีระบบและกลไก
การน าผลงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชนและ
ด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก
ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชน   โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน และ
ผลักดันให้คณาจารย์และนักศึกษาน าผลงานวิจัยหรือ
โครงงานวิจัยของนักศึกษาไปพัฒนาให้สามารถ
น าไปใช้ในการน าเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  โดยในปีการศึกษา 2564 พบว่านักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงาน 
วิจัยไปน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
จ านวน 11 ผลงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อยอด
ทางวิชาชีพของนักศึกษา และมีนักศึกษาที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโครงการ หรือ
งานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิ่น จ านวน 5 ผลงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน / ชุมชนที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

2.1.6.1 ขั้นตอนการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์  
2.1.6.2 รายการผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี
การศึกษา 2564 
2.1.6.3 รายการผลงานนวัตกรรม 
โครงงาน หรืองานวิจัย จ านวน 5 
ผลงาน (หลักฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.8) 
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SCI.75 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 7 มีระบบและกลไก

การคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการ
ตามระบบที่
ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท าหน้าที่ประสานงาน 
และอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่ต้องการขอ
ความคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564  มีผลงานของ  ผศ.ดร.ประ
สิทธ์ ภูสมมา   ได้ขอรับอนุสิทธิบัตร   เรื่องไฟฉุกเฉิน
โดยใช้พลังงานจากซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์ จ านวน 1 
ผลงาน 

2.1.7.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 281/2564  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1.7.2 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัยของคณะ 
https://sci.dru.ac.th/sci-
research/index.php?overlay=false 

2.1.7.3 เว็บไซต์ของคณะ หัวข้อ
บริการงานวิจัยซึ่งสามารถลิงค์ไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ฐานข้อมูลวารสารต่างๆ ได้
https://sci.dru.ac.th 
2.1.7.4 ขั้นตอนการยื่นขอความ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
2.1.7.5 ค าขอรับอนุสิทธิบัตร ของ 
ผศ.ดร.ประสิทธ์  ภูสมมา 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.00 มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5.00   

 
 
 
 
 
 

https://sci.dru.ac.th/sci-research/index.php?overlay=false
https://sci.dru.ac.th/sci-research/index.php?overlay=false
https://sci.dru.ac.th/
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SCI.76 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ีได้รับจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  เกณฑ์
เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
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  2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ี 
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563ถึง 30 กันยายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,969,300.- บาท  ซึ่งเป็นงบประมาณภายในทั้งหมด (รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง) โดยคณะมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 50 คน  เมื่อน าไปค านวณกับจ านวนเงินสนับสนุนต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าของคณะแล้วได้ 2,969,300/50 = 59,386.- บาท  และเมื่อน าไปค านวนคะแนนที่ได้จะได้เป็น
(59,386/60,000) x 5 = 4.95   ซึ่งคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย 
วันที่ท าสัญญา 

(ระยะเวลาการใหทุ้น) 
1 อ.บุษกร สุทธิประภา นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ

ส าหรับผู้สงูอาย ุ
639,600.- 23 มี.ค.2564-22มี.ค.

2565 

2 ผศ.ดร.ศตรัตน์  
ทิพย์ผ่อง  

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริโภคอาหารภูมิ
ปัญญาไทยเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

559,700.- 23 มี.ค.2564-22มี.ค.
2565 

3 อ.พรทิพย์ ธนรติกุล ผลิตภัณฑโ์จ๊กก่ึงส าเร็จรูปเสริมแคลเซียมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

199,900.- 23 มี.ค.2564-22มี.ค.
2565 
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ที่ หัวหน้าโครงการ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนบัสนุน

งานวิจัย 
วันที่ท าสัญญา 

(ระยะเวลาการใหทุ้น) 

4 ผศ.จันวิภา สปุะกิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งงาด าผสมโยกิร์ต 207,800.- 23 มี.ค.2564-22มี.ค.
2565 

5 อ.ข่ายทอง   
ชุนหสุวรรณ 

นวัตกรรมภูมิปัญญาการจัดส ารบัเมนูอาหารไทย
เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

399,800.- 23 มี.ค.2564-22มี.ค.
2565 

6 ผศ.ดร.ประสิทธิ ์
ภูสมมา 

นวัตกรรมอบแห้งไฮบริดส าหรับการแปรรูปอาหาร
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

100,000.- 7 เม.ย.2564 -6 เม.ย. 
2566 

7 อ.ชาญฉจิต  
วรรณนุรักษ ์

การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้นธูปฤาษี 90,000.- 7 เม.ย.2564 -6 เม.ย. 
2566 

8 ผศ.สถาพร 
จ ารัสเลิศลักษณ ์

การพัฒนาเครื่องสับเปลือกมะพร้าวอ่อน 90,000.- 21 ก.ค.2564-20 ก.ค. 
2565 

9 อ.วงจันทร์  นุ่นคง การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากใบอ้อย ฟางข้าว
และกากกาแฟสู่วสัดุปลูกอัดก้อนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

92,500.- 21 ก.ค.2564-20 ก.ค. 
2565 

10 ผศ.ดร.ธิติมา  
เกตุแก้ว 

การผลิตวัสดทุดแทนไม้อัดจากธปูฤาษีผสมวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

100,000.- 21 ก.ค.2564-20 ก.ค. 
2565 

11 อ.เอกรินทร ์            
ตั้งนิธิบญุ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการบริหาร
จัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

100,000.- 21 ก.ค.2564-20 ก.ค. 
2565 

12 ผศ.ดร.สุชาติ  
หัตถ์สุวรรณ 

การพัฒนาชุดเฝา้ระวังแสดงผลแจ้งเตือนและควบคุม
ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ด้วยระบบ IoT 

90,000.- 21 ก.ค.2564-20 ก.ค. 
2565 

13 อ.วรวิทย์  
ลีลาวรรณ 

การพัฒนาแบบจ าลองโครงสร้างโรงเรือนเพื่อแปร
รูปอาหารด้วยพลังงานแสงอาทติย์และเตาชีวมวล
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

100,000.- 21 ก.ค. 2564-20 ก.ค. 
2565 

14 อ.ณัฐคมณ์  
ไพศาลวสัยศ 

การพัฒนาระบบการประเมินความพร้อม
กระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุร ี

100,000.- 21 ก.ค. 2564-20 ก.ค. 
2565 

15 อ.ดร.วิชชุดา  
ประสาทแก้ว   

การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 
2561–2562 

50,000.- 9 ก.ค. 2564 –  
8 ก.ค. 2565 

16 อ.รัชนัย    ไข่แก้ว การพิสูจน์เชิงการจัดของเอกลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับ
อนุกรมตรีโกณมิติ  

50,000.- 1 ก.ย. 2564 –        
31 ส.ค. 2565 

รวมทั้งสิ้น 2,969,300.- 
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รายการหลักฐาน 

- สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.00 ทุนวิ จั ยที่ ได้ รั บ ในปี งบประมาณ  2564 

เท่ากับ 2,969,300/50 = 59,386.- บาท 
เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 จะได้ 4.95
คะแนน 

4.95   

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.80 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสทิธิบัตร 

0.40 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ ทีไ่ด้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์
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SCI.81 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ  
– ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 
- ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
ผลงานวชิาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวชิาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ผลงานวชิาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
กรณีศึกษา 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟต์แวร์ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 
หมายเหตุ 

1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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SCI.82 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้น าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ ดังนี้ (รายละเอียดดังแสดงในตาราง) 
(1) บทความฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ [0.2] จ านวน 17 ผลงาน x 0.2 = 3.4 
(2) บทความฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [0.4] จ านวน 0ผลงาน x 0.4 = 0.0 
(3) บทความฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 [0.6] จ านวน 7 ผลงาน x 0.6 = 4.2 
บทความฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 หรือผลงานทีไ่ดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร [0.8] จ านวน 5 ผลงาน x 0.8 = 4.0 

(4) บทความฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ / หนังสือ / ต ารา [1.0] จ านวน 6 ผลงาน x 1.0 = 6.0 
 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 = [(3.4 + 0.0 + 4.2 + 3.2 + 6.0) / 50] x 100 = 33.6 
         ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 = [0.8 / 50] x 100 = 1.6 
 เมื่อน ามาเทียบคะแนน จะได้ = [35.2/30] x 5 = 5.87 คิดเป็น 5 คะแนน 
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SCI.83 

สรุปผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 

ประเภทผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

1. – บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน    
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
     - มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 

0.20 17 3.4 รายการผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์และ
นักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ประจ าปี

การศึกษา 2564 
2. -  บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดบันานาชาติ  
   -  มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 0 0  

3. -  บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน 
รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ.  
    -  บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน  
วารสารทางวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
    -  มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.60 7 4.2 รายการผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์และ
นักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ประจ าปี

การศึกษา 2564 
4.  -  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
     -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง 
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ    
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30  วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 5 4.0 รายการผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์และ
นักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ประจ าปี

การศึกษา 2564 
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SCI.84 

ประเภทผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
ของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน 

5. -  บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน   
วารสารทางวิชาการ ระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ  
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์
การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่    
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   
    -  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้  
ด าเนินการ 
    -  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการ  
จดทะเบียน  
   -  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้ 
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
   -  ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร  
   -  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมินผ่าน  
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่       
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม    
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้    
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ    
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม    
กรณีศึกษา      
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล     
ซอฟต์แวร ์
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ

เดียวกัน 

1.00 6 6.0 รายการผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์และ
นักวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ประจ าปี

การศึกษา 2564 
 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - -  

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - -  
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - -  
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - -  

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - -  

จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 50  
จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 34  
จ านวนงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 1  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ (3.4 + 0.0 + 4.2 + 3.2 + 6.0) = 16.8 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์ 0.8 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ (16.8 / 50)  x 100 = 33.60 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์ (0.8 / 50)  x 100 = 1.6 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์

(33.6 / 30)  x 5 = 5.60 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (1.60 / 30)  x 5 = 0.27 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 [35.2/30] x 5 = 5.87 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว
นั้นสะท้อนถึงความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์
ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ต่ออาจารย์ประจ า
หรือนักวิจัยของคณะ คิดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 ผลรวมของงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 x 100 
 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.86 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน x 5 

ร้อยละของงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะ
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน  
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่าง

ชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม  

3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมิน
ในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

4. บุคคลที่สามารถรับรองการน าไปใช้ประโยชยน์ได้ให้ใช้เกณฑ์เดี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ 1.8  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 16
เรื่อง และมีงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน จ านวน 5  เรื่อง  คิดค่าร้อยละของ
จ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน= (5/16) x 100 = 31.25 

เมื่อน ามาเทียบคะแนน จะได้  = (31.25/30) x 5 =  5.20  คิดเป็นคะแนน 5.00 
(รายละเอียดดังแสดงในตาราง)  
 

ชื่อผลงานวิจัย หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ 
1.การศึกษาเปรยีบเทียบคณุสมบตัิทางไฟฟ้ากระสแสลับของลูกถ้วย
พอร์ซเลนกับอนุภาคฝุ่นซเีมนต์และเกาลีนที่เคลือบผิว  (ผลงานวิจัย
ของ ผศ.ธวัชชัย  สอนสนาม) 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

2.ไฟฉุกเฉินโดยใช้พลังงานจากซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ 
(ผลงานโครงงานของนักศึกษาและที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ภูสมมา) 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งส าเร็จรูป 
(ผลงานของอาจารย์ศศิอาภา  บุญคงและคณะ) 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตกะปิชุมชน หมู่ 9 ต.คลองด่าน  
อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 

4.การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
(ผลงานของ ผศ.สถาพร  จ ารัศเลิศลักษณ์) 

บริษัทสกายไลน์เมติคอล จ ากัด 556 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก 
(ผลงานของอาจารย์.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร  แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี   
กรุงเทพมหานคร 
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รายการหลักฐาน 
หนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือหน่วยงานจ านวน 5 เรื่อง 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 5 ผลงาน 5.00   
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2  : การวิจัย 
 

ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
2.1 4.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
2.2 4.00 (59386/60000) x 5  

= 4.95 
  4.95 

2.3 5.00  (35.2/30) x 5 = 5.87   5.00 
2.4 5.00 (31.25/30) x 5 =  5.20   5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 19.95/4=4.99 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณาจารย์และนักศึกษาของคณะมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนและการท าวิจัยร่วมกัน ส่งผลให้สามารถน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

1.คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการขอสนับสนุนทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน 
2.คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยื่นขอความ
คุ้มครองสิทธิ์ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะท าหน้าที่ให้บริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท 
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของคณะ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิ จอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 
 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ให้เปล่าที่ทางมหาวิทยาลัยและทุก
คณะมีส่วนร่วมในการจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยมีประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ
และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมจนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  

ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

 2. คณะมีการจัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ

สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

 3. คณะมีการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนดไว้

ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 โครงการ 

 4. คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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SCI.91 

ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 คณะมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและ
ชุมชนในการก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ตาม
ศาสตร์พระราชา 
หรือตามแนว
พระราชด าริ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่ ในการด าเนินงานเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและการบริการ
วิชาการ ประเด็นเป้าหมาย โดยในปี
การศึกษา 2564 พ้ืนที่เป้าหมาย  คือ 
1) ย่านวัง เดิม (จ านวน 5 ชุมชน)  
แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร และ  2) ต าบลคลอง
ด่ า น  อ า เ ภ อ บ า ง บ่ อ  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ คณะได้มีส่วนร่วมใน
การส ารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายทั้งใน
ส่วน กรุงเทพ และสมุทรปราการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย
เพ่ือศึกษาบริบทของพ้ืนที่เป้าหมาย
และเพ่ือจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการ
โดยในปีการศึกษา 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทาง
ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา 3เรื่อง 
ดังนี้ 
1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา 
2. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก 
3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน

3.1.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ที่ 534/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนการบริการวิชาการแกสังคมและ
แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปการศึกษา 
2564 
3.1.1.2  โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายย่านวังเดิม แขวงวัด
อรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
3.1.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนพื้นที่เป้าหมายจังหวัด
สมุทรปราการ 
3.1.1.4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้ว 
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SCI.92 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2564ทาง
คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี
รับผิ ดชอบในการด า เนิน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศตามนโยบาย
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษา วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในช่วงวิกฤตสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19  

 2 คณะมีการจัดท า
แผนบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์
พระราชา หรือตาม
แนวพระราชด าริ
และแผนการ
น าไปใช้ประโยชน์ ที่
มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการ
บริการวิชาการ และ
เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งมี
ตั ว แ ท น จ า ก แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น
กรรมการเพ่ือร่วมกันวางระบบ และ
กลไกการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติตลอดจนการก ากับ
ดูแลติดตามและประเมินผล โดยในการ
จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
เริ่มจากส ารวจความต้องการของชุมชน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย น ามาจัดท าโครงการ 
กิ จ ก ร ร ม  ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ นิ น ง า น 
งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ แล้วน าเสนอ
ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งมี
โคร งการบริ การวิ ชาการแก่สั งคม 
จ านวน 43 โครงการ โครงการบริการ

3.1.2.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่  10/2565เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
ประจ าปีการศึกษา2564 
3.1.2.2 สรุปรายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้ งที่ 
3/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
วาระที่5.2เรื่อง สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สั งคม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.2.3 สรุปรายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้ งที่ 
2/2564 วันที่ 23 มิถุนายน วาระที่5.2
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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SCI.93 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการแบบมีรายได้ 5 โครงการ รวม 
48 โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการ 
บ ริ ห า ร ค ณ ะ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า อนุ มั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ งที่ 
3/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่
2/2564 วันที่ 23 มิถุนายน  
ในส่วนของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ทางคณะได้จัดท าแผนร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยในการแบ่งเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ และชุมชนที่รับผิดชอบ 

3.1.2.4 แผนการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.2.5 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.2.6  แผนการด าเนินโครงการ
โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัย
สู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 
 

 3 คณะมีการด าเนิน 
การตามแผนการ
บริการทางวิชาการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมท่ีก าหนดไว้
ตามข้อ 2 โดย
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ด าเนินการตามแผนการบริการทาง
วิชาการ ตามที่ได้รับการอนุมัติ ตามข้อ 
2 โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมมหาวิทยาลัย  
    ในปีการศึกษา 2564 
โครงการที่มีความร่วมมือในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  
1.โครงการ DRU Marketplace เพ่ือ
ให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นโดย ทั้ง 4 
คณะร่วมกับกองบริการการศึกษาและ
บริ กา รวิ ช าการศูนย์ บ่ ม เพาะและ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
2. โครงการจัดท าฐานระบบข้อมูลพ้ืนที่

3.1.3.1 ภาพการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานDRU Marketplace 
3.1.3.2  ภาพประกอบการประชุมหารือ
การจัดท าเว็บไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 
เส้นทาง ปละประวัติความเป็นมาในพ้ืนที่
ย่านกะดีจีนและย่านวังเดิม 
3.1.3.3  โครงการผลิตภัณฑ์ชาใบ
หม่อน  
3.1.3.4  ภาพการประชุมถอดบทเรียนการ
จั ดท าธรรมนู ญสุ ขภาพระดั บ เขต 
กรุงเทพมหานคร 
3.1.3.5  สรุปโครงการ ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศ 
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SCI.94 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT) 
โครงการการที่มีความร่วมมือระหว่าง
คณะ ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบ
หม่อน โดยมีความร่วมมือกับคณะมนุษย์
ศาสตร์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
คณะวิทยาการจัดการในการเพ่ิม
ยอดขายด้วยการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ 
(Storytelling) 
โครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่  
1.  การจัดท าธรรมนูญสุขภาพในเขต
พ้ืนที่น าร่อง :  เขตคลองสาน   เขตบาง
คอแหลม เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ได้แก่ 
คณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ  และ
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏสวนสุนันทา 
ราชภัฏจันทรเกษม  และราชภัฏพระ
นคร) 
2.  โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ร า ย ต า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้
ประเทศ 
3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดการขยะเพ่ือสร้างรายได้
ในครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ  โดย
ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเบอร์ลี่ยุค
เกอร์เซลล็อกซ์ในการส่งเสริมและ

3.1.3.6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดการขยะเพ่ือสร้างรายได้
ในครัวเรือน จังหวัดสมุทรปราการ 
3.1.3.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพ่ิมมูลค่าขยะตามแนวเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
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SCI.95 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการคัด
แยกขยะเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เ พ่ิมมู ลค่ าขยะตามแนว เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนร่วมกับฝ่ายนิติบุคคลบ้านเอ้ือ
อาทรบางโฉลงและฝ่ายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโฉลง 

 4 คณะมีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม
ตามข้อ 2 และ
น าเสนอ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการโดยประเมินจากสรุป
โครงการที่  ผู้ รับผิดชอบโครงการได้
จัดท า เมื่ อสิ้นสุดโครงการ โดยการ
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้ วัดที่ ก าหนดทุกโครงการ/
กิจกรรม  ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนด ความรู้
ความเข้าใจ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก 
ความพึงพอใจ เป้าหมาย อยู่ในระดับ
มากและการน าไปใช้ประโยชน์  เป้า 
หมาย อยู่ในระดับมาก ทั้งนีก้ารประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ
บริการวิ ชาการแก่สั งคม ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยก าหนดเป้าหมายที่
ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 6 เป้าหมาย 
พบว่า บรรลุเป้าหมายจ านวน 5 ตัวชี้วัด
คือ (1) ร้อยละของจ านวนโครงการที่
ด าเนินการต่อจ านวนโครงการทั้งหมด 
(2) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนต่อ
จ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด (3) 

3.1.4.1  รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.4.2  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 
5/2565วันที่ 15/6/2565  วาระที ่5.2
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.4.3  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22/6/2565   วาระที่ 
5.3  เรื่อง พิจารณารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1.4.4  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 3/2565 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  วาระท่ี 
5.4 เรื่อง  พิจารณารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ประจ าปี
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายต่อ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด (4) ผลประเมินจาก
ผู้ เข้าร่วมโครงการ และ (5) ผลการ
ประเมินโดยกรรมการประเมินโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ  และไม่บรรลุ
เป้าหมาย  จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อย
ละการใช้จ่ายงบประมาณตามจริงต่อ
งบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ เนื่องอจาก
สถานการณ์การระบบาดของโรคโควิด-
19  ส่งผลต่อการด าเนินโครงการใน
พ้ืนที่ชุมชน ท าให้การจัดโครงการต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นรุปแบบออนไลน์ หรือไม่
สามารถด าเนินการได้ในบางโครงการ 
จึงส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายในตัวชี้วัด
ดังกล่าว ในส่วนของโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (แบบมีรายได้)ก าหนด
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 100 
       จากนั้นคณะกรรมการบริการ
วิชาการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุมครั้ งที่  5/2565 วันที่ 
15/6/2565และคณะกรรมการประจ า
คณะในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
22/6/2565 เพ่ือพิจารณาและให้
ข้อ เสนอแนะเ พ่ือการปรับปรุ ง การ
ด า เนินการ และปรับปรุ งแผนการ
บริการวิชาการในปีถัดไป   

การศึกษา 2564  
 

 5 น าผลการประเมิน
ตามข้อ 4 ไป
ปรับปรุงแผนบริการ
วิชาการในปีต่อไป 

ส าหรับการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 
2565ได้มีการน าผลการประเมิน เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22/6/ 2565 พบว่า

3..1.5.1  สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง พิจารณารายงาน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประจ าคณะมี
ข้อเสนอแนะว่า 
1.  ควรมีการส ารวจชุมชนว่ามีชุมชน
ใดบ้างท่ีได้น าเอาความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการของคณะไปใช้จริง 
2.  ควรมีการร่วมมือกับชุมชนพัฒนา
สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นหรือมีประโยชน์
เพ่ิมข้ึน  
3.  โครงการติวสอบเข้าสถานศึกษาเป็น

โครงการที่ดี ควรด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่จะช่วย

ประชาสัมพันธ์คณะได้อย่างดี 

4.  ควรร่วมกันวิเคราะห์ว่าเราจะใช้
ประโยชน์จากการบริการอย่างไร 
5.  ควรตั้งชื่อโครงการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา 
6.  หาเครือข่ายชุมชนเพ่ือท าความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ซ่ึงในส่วนของแผนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการแก่สังคม ได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง/ 
พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยจัดท า
โครงการส าหรับแผนการบริการวิชาการ
แก่สังคม และแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนประจ าปี
การศึกษา 2565 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 
2564 
3.1.5.2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระท่ี 5.5 เรื่อง พิจารณาร่างแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา 2564 
3.1.5.3  ร่างแผนบริการวิชาการแก่
สังคมประจ าปีการศึกษา 2565 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   

 
 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ ทางการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตามแผนเสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นค าแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ   

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2. กรณีมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเดิมต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี จะต้องมีการเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา 
ชุมชนเป้าหมายหมายถึงชุมชน หรือหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักในการ

ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหมายถึงแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยส่วนใหญ่
เน้นให้บริการชุมชนในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ในปีการศึกษา 2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประชุมร่วมกับคณะอ่ืน ๆ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรับผิดชอบ 10 ชุมชน โดยเป็นชุมชนที่ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่  (1) วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  (2) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตกะปิชุมชน 
หมู่ที่ 9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  (3) ชุมชนบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพ 

อย่างไรก็ตาม คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้แก่ชุมชนเดิมที่
คณะเคยสร้างความร่วมมือไว้ ได้แก่  (1) กลุ่มช่างซ่อมบริการ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  (2) กลุ่มช่างซ่อมบริการ  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  (3) กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  (4) กลุ่มสัมมาชีพ
บ้านบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  (5) ชุมชนบ้านบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ  (6)กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี   (7) กลุ่มไม่สิ้นจาก อ.พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยด าเนินโครงการต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 
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SCI.100 

 
จ านวนชุมชนเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเปา้หมายทัง้หมด 

 7 
 x 100  =  70.00 

 10 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นค าแนนเต็ม 5 

=  70 

 x 5  =  17.5 คะแนน  
 
 

 
20 

รายการหลักฐาน 

3.2.1   แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 

 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละ70 

5.00   
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3  : การบริการวิชาการ 

ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน 
 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 

3.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
3.2 ร้อยละของ

ชุมชน
เป้าหมายที่
ได้รับการ

พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตาม
แผนร้อยละ 
20 ขึ้นไป 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละ
70 

  5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5.00 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณะมีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

1.คณะควรมีการวางแผนในการก าหนดชุมชนที่
ให้บริการวิชาการและวางแผนการพัฒนาให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 
2.คณะควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์จาก
การพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย

ควรมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมีการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะ มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนา  
ต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. คณะมีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4. คณะมีการก ากับติดตามให้ มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 คณะมีการ
ก าหนดนโยบาย
และทิศทางการ
ส่งเสริม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน

4.1.1.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที ่22/2565  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย คณะวิทยาศาสตร์และ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยเพ่ือการ
พัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า 
ตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 
 

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ด าเนินการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายทิศทางในการจัดท าแผนด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการ 
รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การทบทวนแผนและจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  โดยมีการ 
ก าหนดกลยุทธ์ตัวบ่งชี้  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยมีการบูรณาการด้าน
ต่างๆ  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. การติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลป-
วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 
 

 2 คณะมีการจัดท า
แผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
และก าหนดตัว
บ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้ง
จัดสรร
งบประมาณ
เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจ าปี
การศึกษา 2564  โดยมีการก าหนดวัตถุประสงคต์ัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ เพ่ือวัดความ 
ส าเร็จของแผน และสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ไทยมีเป้าประสงค์ของแผน   คือ  การอนุรักษ ์ส่งเสริม และ
สืบสานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา   ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน   ดังนี้ 
1. จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ 
การวิจัยหรือการบริการวิชาการอย่างน้อย5โครงการ 

4.1.2.1  แผนปฏิบัติการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ปี
การศึกษา 2564 
4.1.2.2  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 



Self  Assessment  Report 

 
SCI.105 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 
3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถ ุ
ประสงค์ของโครงการ 
4. บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีสวนร่วมในโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ปีการศึกษา 2564  ส าหรับการด าเนินงานโครงการตาม
แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  
5  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม “ดอกไม้ดินไทย” 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม “ศิลปะการตกแต่งอาหารไทยและขนม
ไทย” 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม “ ขนมไทยประยุกต์” 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ 
ส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม “น้ าพริก” 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหาร
หมักพ้ืนบ้านเพื่อสุขภาพ 

 3 คณะมีการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
บูรณาการงาน
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมให้จัด
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ซึ่งโครงการมี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่

4.1.3.1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2564 
4.1.3.2 มคอ.3 รายวิชา 
- 8110501 หลักศิลปะและการ
ประยุกตใ์นงานคหกรรมศาสตร์ 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.106 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การสอน หรือ 
การวิจัย หรือ 
การบริการ
วิชาการ ซึ่ง
น าไปสู่การ 
สืบสานการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
การปรับและ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ศิลปะวัฒนธรรม “ดอกไม้ดินไทย” บูรณาการกับ
รายวิชา ดังนี้   (1)  หลักศิลปะและการประยุกต์ใน
งานคหกรรมศาสตร์ และ  (2)  ศิลปะการจัดดอกไม้
และงานใบตองโดยจัดอบรมวิธีการท ารวงผึ้งซ่ึงเป็น
ดอกไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 และดอกล าดวน
สัญลักษณ์แทนผู้สูงอายุ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม “น้ าพริก”บูรณาการกับรายวิชา
อาหารไทยโดยจัดอบรมการท าน้ าพริกอ่อง น้ าพริก
ของภาคเหนือ และน้ าพริกชุบขย า น้ าพริกของ
ภาคใต้ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม “ศิลปะการตกแต่งอาหารไทยและขนม
ไทย” บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา  
(1) อาหารไทย และ (2) ขนมไทย 
โดยการประกอบอาหารไทย ขนมไทย และการ
ตกแต่งจานอาหาร ซึ่งมีการปฏิบัติอาหาร ได้แก่    
ย ามะเขือยาว, ไข่ลูกเขย, ข้าวมันไก่, ข้าวหมูแดง 
หมูกรอบ,  แสร้งว่ากุ้ง, ข้าวเหนียวมะม่วง, ฝอยทอง, 
และทองหยอด 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ส่งเสริม
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรม “ขนมไทยประยุกต์”  บูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาขนมไทยซึ่งเป็นการถ่ายทอด
วิธีการท าขนมไทยโบราณและการผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์อาหารเชิงโมเลกุล และศิลปะการ
ตกแต่งอาหารในเมนูขนมเบื้องปูทาราบะคาเวียร์ 
กะทิเอสพูม่าและไอศกรีมกะทิไข่แข็ง  และมูส
เสาวรสกับไอศกรีมวนิลาและกะทิไนโตรเจน 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหาร
หมักพ้ืนบ้านเพ่ือสุขภาพ บูรณาการกับรายวิชา

- 4141502 ศิลปะการจัดดอกไม้และ 
งานใบตอง 
- 4142205 อาหารไทย 
- 4142207 ขนมไทย 
- 4123070 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรม
ศาสตร์ 
- 4162201 อาหารและโภชนาการ 
4.1.3.3  สื่อสังคมออนไลน์ 
4.1.3.4  เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
https://sci.dru.ac.th/ac/ 
 



Self  Assessment  Report 

 
SCI.107 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาหารและโภชนาการซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิธีการท า
แหนมเห็ดโพรไบโอติก 
     นอกจากนีน้ักศึกษามีการน าความรู้จากรายวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคห
กรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอผลงาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สู่สาธารณชน เช่น สื่อโซเชียล
มีเดีย (YouTube)   และเฟสบุ๊ค (Facebook) 
ตลอดจนมกีารเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
และแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ 
https://sci.dru.ac.th/ac/ 

 4  คณะมีการก ากับ
ติดตามให้มีการ
ด าเนินงาน และ
ประเมินความ 
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
และรายงานผล
การด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารคณะ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุม
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ   โดยท าบันทึก 
แจ้งเตือนการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนิน
โครงการตามไตรมาส และมีการประเมินความส าเร็จของตัว
บ่งชี้หลังจากการด าเนินโครงการพร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามตัวบ่งชี้ของแผน  ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดังนี้  
1. จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  ปีการศึกษา 2564   ที่สอดคลองกับ
พันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย   และมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการ 
จ านวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  จ านวน  5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  100   และโครงการที่มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการสู่ชุมชน  จ านวน  3  โครงการ   คิดเป็น
ร้อยละ   60 
2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ “แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม”
จ านวน 1 แหล่งเรียนรู้  โดยสามารถศึกษาเรียนรู้ผ่าน
เว็บไซต์คณะได้ที่   https://sci.dru.ac.th/ac/ 
3. โครงการมีการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อย
ละ 100  

4.1.4.1 บันทึกข้อความ  เรื่อง การ
ติดตามการด าเนินโครงการตามไตร
มาส 
4.1.4.2 สรุปการประชุม
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  
ครั้งที่ 1/2565  ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย  ปีการศึกษา 2564 
4.1.4.3 สรุปการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 
/2565 ระเบียบวาระท่ี 5.5 เรื่อง
รายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยปีการศึกษา2564  
4.1.4.4 สรุปการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3 
/2565 ระเบียบวาระท่ี 5.6 เรื่อง
รายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยปีการศึกษา2564 

https://sci.dru.ac.th/ac/
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SCI.108 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีสวนร่วมในโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ   

4.1.4.5 รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยปี
การศึกษา 2564 

 5 คณะมีการน าผล
การประเมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิ ลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยน าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้ง
ที่  6/2565  ระเบียบวาระที่5.4 เรื่องรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยปีการศึกษา 2564  มาปรับปรุงและ
ทบทวนแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้
มีความเหมาะสมกับงบประมาณ  
2. การก าหนดชุมชนเป้าหมายและระยะเวลาในการ
ด าเนินการโครงการเพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนการจัด
โครงการ 
3. จ านวนองค์ความรู้จากโครงการเพ่ือต่อยอดการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน  อย่างน้อย1 โครงการ 

4.1.5.1 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
5/2565  วาระท่ี 5.5 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินโครงการตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยปี
การศึกษา 2564  
4.1.5.2 แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2565 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย(*อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดท า
ฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 
หมายเหตุ 
  ทั้งนี้ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มาจากการค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่าง
เป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท าการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ทางด้านอาหารไทย ขนมไทย และศิลปะประดิษฐ์ อาหารพ้ืนบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในย่านกะดีจีนและชุมชนวังเดิม ซึ่งชุมชน 
ย่านกะดีจีน จ านวน 6 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนวัดประยุรวงศ์, ชุมชนกุฏีจีน, ชุมชนวัดกัลยาณ์, ชุมชนวัดบุปผาราม, 
ชุมชนกุฎีขาว, ชุมชนโรงคราม   และชุมชนย่านวังเดิม จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปรกอรุณ, ชุมชนลานมะขาม- 
บ้านหม้อ,  ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม,  ชุมชนวัดโมลีฯ,  ชุมชนวัดเครือวัลย์และชุมชนวัดนาคกลาง  และคณะมีแหล่ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 
จ านวนองค์ความรู้

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

6 เรื่อง 
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เรียนรู้เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสอดรับกับสังคมสมัยใหม่ของชุมชน
สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์  “แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม” จ านวน 6 เรื่อง ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ 
https://sci.dru.ac.th/ac/ 

 
รายการหลักฐาน 

4.2.1 ค าสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  22/2565 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2564 

4.2.2 การจัดท าแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม  (Home Art and Culture Center) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์ https://sci.dru.ac.th/ac โดยมีองค์ความรู้ด้านอาหารและศิลปะประดิษฐ์ จ านวน 6 
เรื่อง ดังนี้ 

1) อาหารคาว : น้ าพริกอ่อง 
2) อาหารคาว : น้ าพริกชุบขย า 
3) อาหารคาว : แสร้งว่ากุ้ง  
4) อาหารหวาน : ข้าวเหนียวมะม่วง  
5) อาหารหวาน : ขนมเบื้องไทยประยุกต์ 
6) ดอกไม้ดินไทย : ดอกรวงผึ้ง 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
จ านวนองค์

ความรู้ 6 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

6 เรื่อง 
5.00   

 
  

https://sci.dru.ac.th/ac/
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4  : ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.1 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 

4.2 จ านวนองค์
ความรู้ 6 

เรื่อง 

จ านวนองค์ความรู้ 6 เรื่อง   
5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 5.00 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย และมีการบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการวิเคราะห์
โครงการและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย  และการ เ ผย แพร่ อ งค์ ค ว าม รู้ 
เพ่ิมมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

คณะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ     เพ่ือสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการ ที่หลากหลายของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. คณะมีระบบและกลไกส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน  

2. คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. คณะมีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. คณะมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1  หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หบักสูตรจะต้อง
อธิบายถึงผลการด าเนินงานที่ด าเนินการในสถานประกอบการ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4  หมายถึง  การปรับปรุงแผนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 คณะมีระบบและ
กลไกส่งเสริมให้
หลักสูตรจัดท า
แผนจัดการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการก าหนดระบบและกลไกส่งเสริมให้หลักสูตร
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน ดังนี้  

5.1.1.1 ค าสั่งที่ 238/25647 การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.1.1.2 การประชุมคณะกรรมการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แบบบูรณาการกับ
การท างาน  

1.  มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 
2. มีระบบการบริหารจัดการที่ช่วยส่งเสริมให้
หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน ดังนี้ 
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564  วาระท่ี 5.10 
เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงและก าหนดเป้าหมายของ
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  รวม 2 สาขาวิชา ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา และ
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564  
มติที่ประชุม เห็นว่าในปีการศึกษา 2564 เริ่มมีการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานของหลักสูตรฯ อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก 
จึงมีมติร่วมกันให้เริ่มที่หลักสูตรฯ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่เน้นการ
ปฏิบัติการสูง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  ในปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 
     1) เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาสท างานจริงกับสถาน
ประกอบการที่ตรงตามกลุ่มอาชีพที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
     2) เพ่ือให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาสพัฒนาโครงงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

บริหารคณะ ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564  วาระท่ี 
5.10 เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงและ
ก าหนดเป้าหมายของแผนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2564 
5.1.1.3 แผนจัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน ประจ าปี 2564 
5.1.1.4 มคอ.4 ของรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  
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SCI.115 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 คณะมีการก ากับ 
ติดตามให้
หลักสูตร
ด าเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการติดตามให้
หลักสูตรรายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน อย่าง
น้อย1 ครั้ง ดังนี้ 
     1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง
ที่ 7/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วาระท่ี 5.4 
เรื่องการพิจารณาการติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) 
     2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง
ที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 วาระที่ 5.4 
เรื่อง การพิจารณาการติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา2564 (ครั้งที่ 2) 

5.1.2.1 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 วาระท่ี 5.4เรื่อง
การพิจารณาการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 
(ครั้งที่ 1) 
5.1.2.2 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 
มกราคม 2565 วาระที่ 5.4 เรื่อง 
การพิจารณาการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 
(ครั้งที่ 2) 

 3 คณะมีการก ากับ 
ติดตามให้
หลักสูตรประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนที่ก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก ากับติดตาม
ให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนที่ก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 วาระที่ 5.6 เรื่อง การพิจารณาสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปีการศึกษา 2564 
และการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 
ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของแผนจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ประจ าปี 2564ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า ในปีการศึกษา 2564 คณะมีหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน จ านวน 
2หลักสูตร โดยจากมติของคณกรรมการบริหารคณะ

5.1.3.1 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 18 
พฤษภาคม 2565 วาระท่ี 5.6 เรื่อง  
การพิจารณาสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานของหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี
การศึกษา 2564 และการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน 

5.1.3.2  สรุปผลการด าเนินการตาม
แผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ปีการศึกษา 2564 ของหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5.1.3.3 มคอ.02 หลักสูตรวิศวกรรม
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SCI.116 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ได้ก าหนดให้ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติการ โดยมี
นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
ผลการด าเนินงาน พบว่า หลักสูตรฯ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษามีการเรียนรู้ตามแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่ก าหนด
ไว้ ส่งผลให้ การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานของหลักสูตรฯ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ของแผน ดังนี้ 
     1 )  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโอกาสท างานจริงกับการไฟฟ้า
นครหลวง เขตสมุทรปราการ ซึ่งได้ลงมือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ติดตั้ง และขยายสายไฟฟ้าแรงสูง  ที่ตรง
ตามกลุ่มอาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า   
     2 )  นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า มีโอกาสพัฒนาโครงงานร่วมกับ
สถานประกอบการ ในผลงานที่ชื่อว่า การสร้างชุด
สาธิตควบคุมตู้อบแห้งด้วยน้ าเก็บความร้อนแบบ
อัตโนมัติ  
     สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งเสริมให้
หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การท างาน และหลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่ก าหนดไว้ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
5.1.3.4 สรุปผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา ประจ าปี 2564 
ของหลักสูตร 
5.1.3.5 มคอ.6 ของรายวิชาสหกิจ
ศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
5.1.3.6 รายงานการประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 
 

 4 คณะมีการน าผล
ไปปรับปรุงแผน
จัดการหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  5/2565 วันที่ 15 
มิถุนายน 2565 วาระที่ 5.18 เรื่อง การทบทวน 

5.1.4.1 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 15 
มิถุนายน 2565 วาระท่ี 5.18 การ
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SCI.117 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และการจัดการ
เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกันพิจารณา 
และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
2565 
    1) ให้จัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ส าหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2565 
     2) หลักสูตรมีแผนการเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ในหลักสูตร เนื่องจากในอนาคตทุกหลักสูตร
ต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
อาจารย์จึงมีความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานและการนิเทศก์
นักศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา 
อาจารย์ และสถานประกอบการได้รับประโยชน์
ร่วมกันมากที่สุด 
     3) ควรค านึงถึงมาตรฐานที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
     โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน ของหลักสูตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
     1) เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาสท างานจริงกับสถานประกอบ 
การที่ตรงตามกลุ่มอาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
     2) เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาสพัฒนาโครงงาน หรือมีการ
ปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ ที่ส่งผลให้
นักศึกษา และสถานประกอบการได้รับประโยชน์

ทบทวน ปรับปรุง และก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 
5.1.4.2แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
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SCI.118 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร่วมกัน 

 5 คณะมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี เกี่ ยวกับการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
แบบบูรณาการกับ
การท างาน 

- - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
4.00 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4.00   

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์

ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ บ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  (ให้
แสดงผลการด าเนินงานในปีที่ประเมิน) 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของ
คณะและ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ
คณะ 
มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของคณะ (SWOT) ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการของคณะ  และน าเสนอต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อ

5.2.1.1ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 479/2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
5.2.1.2 แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
5.2.1.3 แผนกลยุทธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของ
คณะและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และ
เป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหาร
ระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 
จากนั้น  คณะส่งแผนปฏิบัติราชการให้สาขาวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรับทราบและใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย       
     มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามแผน และน าผลประเมินที่
ได้ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

(ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
5.2.1.4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2.1.5 แผนปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 
5.2.1.6 สรุปประชุมกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีประชุมครั้งที่  1/2565 
วันที่ 6 มกราคม 2565 วาระที่ 
5.1 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติ
การในโครงการ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
ก าร  ประจ าปี งบประมาณ 
2565 
5 .2 . 1 . 7  สรุ ปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี  ครั้ งที่  5/2565  
วันที่ 15 มิถุนายน 2565  วาระ
ที่ 5.1  เรื่อง พิจารณาทบทวน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2.1.8 รายงานผลการทบทวน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2 ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยกลุ่มบริหารงานคลัง
และพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยผลิตประจ าปีงบประมาณ 2564 ของแต่ละ

5.2.2.1 รายงานผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2.2.2 ผลการส ารวจจ านวน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การ
จัดการเรียนการ
สอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการ
แข่งขัน 

หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 

คหกรรมศาสตร ์ 104,904.86.- 
การจัดการอุตสาหกรรม 109,723.17.- 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 109,723.17.- 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 129,960.76.- 
วิศวกรรมไฟฟ้า 138,919.10.- 
เทคโนโลยีดิจิทลั 242,400.54.- 
อุตสาหกรรมอาหาร 334,293.91.- 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 364,295.15.- 

สรุปผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของคณะมีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 
191,777.58.- บาท เมื่อจ าแนกตามหลักสูตร พบว่า 
หลักสูตรที่มีต้นทุนน้อยที่สุด คือ หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต คือ  104,904.86.- 
บาท   หลักสูตรที่มีต้นทุนสูงที่สุด  คือ  หลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเท่ากับ 
364,295.15.-  บาท  
     ผลการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยร่วมกัน
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
กายภาพ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
97.81 เนื่ องจากในปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
สัดส่วนที่ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเกิดจากสาเหตุ
ส าคัญ คือ จ านวนนักศึกษาลดลง สาขาวิชาที่มี
ปริมาณของจ านวนนักศึกษาลดลง ได้แก่ สาขาวิชา    
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนลดลง ร้อยละ 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได้
งานท าหลังส าเร็จการศึกษาของ
ทุกหลักสูตร 
5.2.2.3 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565  
วันที่ 15 มิถุนายน 2565  วาระ
ที่ 5.17 เรื่อง รายงานผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
55.32 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายของต้นทุนรวมลดลง 
ร้อยละ 11.94 ในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการ
ผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน ในกลุ่มสาขาวิชานี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ในเอกสารรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ห า รคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ดังนี้ 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 

ความคุ้มค่า 

< 60 ไม่คุ้มคา่ 
60 – 100 มีความคุ้มคา่ 

 
ผลการส ารวจจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหลังส าเร็จการศึกษาของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร 
ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

คหกรรมศาสตร์ 100 
การจัดการอุตสาหกรรม 100 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 100 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 
อุตสาหกรรมอาหาร 100 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 100 
วิศวกรรมไฟฟ้า 100 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 90.90 

สรุ ปว่ าทุ กหลั กสู ต รมี ค วามคุ้ มค่ าหลั กสู ต รมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และมี
โอกาสในการแข่งขัน 

 3 ด า เนินงานตาม
แผนบริหารความ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

5.2.3.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 492/2564 



Self  Assessment  Report 

 
SCI.123 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เ สี่ ย ง  ที่ เ ป็ นผล
จากการวิเคราะห์ 
แล ะ ร ะบุ ปั จ จั ย
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จ าก
ปั จจั ยภ ายนอก 
ห รื อปั จ จั ย ที่ ไ ม่
สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการ
ด า เนินงานตาม
พันธกิจของคณะ
แ ล ะ ใ ห้ ร ะ ดั บ
ความเสี่ยงลดลง
จากเดิมอย่างน้อย 
1 เรื่อง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากทุกสาขาวิชาในคณะ โดยมีหน้าที่  
     1) วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ  
     2) ก ากับ และควบคุมกิจกรรมการ บริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
     3) ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และจัดท า
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
- ประชุม จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดย
พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร
จัดการ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
- ในปีงบประมาณ 2564 คณะมีความเสี่ยงส าคัญ 
ทั้งสิ้น 2 ด้าน รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 
     1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ บัณฑิตมีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก   (4 x 5) 
     2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        2.1) ศักยภาพของบุคลากรสายสอนที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
คณะ ระดับความเสี่ยงสูง   (4 x 4) 
        2.2) การเรียนการสอนออนไลน์ขาด
ประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงสูง   (4 x 4) 
        2.3) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก   (4 x 5) 
- คณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานต่อ
มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง 
- คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานและการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
5.2.3.2 แผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
5.2.3.3 แบบ ปค.4 และ  
ปค.5 
5.2.3.4 รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2564 
5.2.3.5 แผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2565 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.124 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินความเสี่ยง แล้วน าไปปรับปรุงแนวทางการ
ลดระดับความเสี่ยงส าหรับแผนการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป 
- หลังจากบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีความเสี่ยง
ที่ลดลงทั้ง 2 ด้าน และมีความเสี่ยงลดลงในทุก
ประเด็น แต่มีความเสี่ยงที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 1 ประเด็น   มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ บัณฑิตมีทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงลดลงแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูง  (4 x 4) 
     2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        2.1) ศักยภาพของบุคลากรสายสอนที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
คณะ ความเสี่ยงลดแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูง(3 x 4) 
        2.2) การเรียนการสอนออนไลน์ขาด
ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้คือระดับความเสี่ยงปานกลาง (3 x 3) 
        2.3) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย ความ
เสี่ยงลดลงแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูง (3 x 5)   
     ถึงแม้ว่าความเสี่ยงในทุกด้านจะลดลง  แต่ผล
การจัดการความเสี่ยงจนกระทั่งลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับมีเพียง 1 ประเด็น คือ การเรียนการสอน
ออนไลน์ขาดประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (3 x 3) ดังนั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี
การศึกษา 2564 อีก 3 ประเด็นที่เหลือ หลังการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว ระดับของความเสี่ยงยังไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงต้องน าไปด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงในปีต่อไป 
นอกจากนี้ พบประเด็นความเสี่ยงใหม่ในด้านกลยุทธ์ 
เพ่ิมอีก 2 ประเด็น รวมเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหาร
จัดการในปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 2 ด้าน รวม    
5 ประเด็น ดังนี้ 
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SCI.125 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  มีดังนี้ 
   1.1) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะไม่ได้รับการ
ยอมรับ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (4 x 5) 
   1.2) จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา ระดับความเสี่ยงสูงมาก (4 x 5) 
   1.3) บัณฑิตมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(4 x 4) 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   2.1) ศักยภาพของบุคลากรสายสอนที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ ระดับ
ความเสี่ยงสูง (3 x 4) 
   2.2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย ระดับ
ความเสี่ยงสูง (3 x 5) 

 4 บริหารงานด้วย
หลัก 
ธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบาย
การด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารคณะ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล คณะมีการบริหารงานตาม
แผนปฏิบัติการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ในแต่ละโครงการ  และ
สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส า ม า ร ถ น า ผ ล ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ 
2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการก ากับดูแลการ
บริ หารงานที่ ดี  มี การออกแบบกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน
งบประมาณ บุคลากร และการบริหารเวลา เพ่ือ
ให้บริการงานราชการต่างๆ เช่น งานกิจการนักศึกษา 
งานพัสดุ งานบริการวิชาการ โดยสามารถตอบสนอง

5.2.4.1 แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5.2.4.2 รายงานการทบทวน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
5.2.4.3 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.2.4.4 แบบฟอร์มขอใช้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.2.4.5 ระเบียบการขอใช้
ห้องสมุด 
5.2.4.6 ขั้นตอนการขอเอกสาร
การออกฝึกประสบการณ์ 
และสหกิจศึกษา 
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SCI.126 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3. หลักการตอบสนอง  คณะมีขั้นตอนการท างานที่
เป็นระบบ สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายได้ รวมถึงมีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ และมีระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิผล 
4. หลักภาระรับผิดชอบผู้บริหารคณะมีความ
รับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ และแสดงความ
ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถประเมินผล
การบริหารงานตามความรับผิดชอบได้จากความพึง
พอใจต่อการบริหารงานผู้บริหารคณะ 
5. หลักความโปร่งใส คณะมีการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสสามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรีมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
บุคลากรได้รับทราบ เช่น สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี   รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นต้น  
6. หลักการมีส่วนร่วมผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรในคณะได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ท างานด้านต่างๆ เพ่ือร่วมกันตัดสินใจและร่วม
บริหารจัดการคณะ และสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆผ่านทางเว็บไซต์คณะ
หัวข้อDean’s Direct Line (สายตรงคณบดี) หรือใน
การประชุมต่างๆบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานคณะและการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างเสรี 

5.2.4.7 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2.4.8 แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 
5.2.4.9 แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
5.2.4.10 กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
5.2.4.11 คู่มือการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
5.2.4.12 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งต่าง ๆ 
5.2.4.13 รายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ และไตรมาสต่าง ๆ 
5.2.4.14 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
5.2.4.15 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ 
5.2.4.16 
https://sci.dru.ac.th 
5.2.4.17 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 
227/2564 เรื่อง การมอบ

https://sci.dru.ac.th/


Self  Assessment  Report 

 
SCI.127 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7. หลักการกระจายอ านาจ คณบดีมีการกระจาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังรองคณบดี และ
บุคลากรในคณะ โดยมีค าสั่งมอบหมายงานรอง
คณบดี และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้รับผิดชอบตัดสินใจและด าเนินการใน
กิ จกร รม/ โครงการต่ า ง  ๆ  ให้ เป็ น ไปอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
8. หลักนิติธรรมคณะมีการบริหารงานด้วยความ
ยุติธรรมบนพ้ืนฐานหลักการเหตุผลและความถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับของคณะ และมหาวิทยาลัย ไม่
เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเช่นข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและพัสดุข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการและข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
เป็นต้น 
9. หลักความเสมอภาค คณะให้โอกาสบุคลากรทุก
คนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยความเสมอ
ภาคในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติคณะมีการใช้หลักฉันทามติ
ในการตัดสินใจในกิจกรรมบางอย่าง มีการลงมติ
เห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อหาข้อสรุป
ร่วมกัน  และจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ผลการประเมินการ
บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับ
ที่ 2 (ผลคะแนน 4.41 จากคะแนนเต็ม 5) 

อ านาจและมอบหมายให้รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี 
5.2.4.18 ระเบียบการเบิกเงิน 
5.2.4.19 ระเบียบการลา 
5.2.4.20 ป ร ะก า ศ เ กี่ ย ว กั บ
นักศึกษา 
5.2.4.21 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ข้อบังคับอาจารย์
ประจ า  พนักงานมหาวิทยาลัย 
5.2.4.22 แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2.4.23 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ผลิตและพัฒนาครู: โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ : 
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน) 
5.2.4.24 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานชุดต่าง ๆ เช่น 
- การประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 26 
มกราคม 2565 วาระที่ 5.1 
พิจารณารายชื่อนักศึกษาเพ่ือ
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SCI.128 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา 
5.2.4.25 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผล
การประเมินการบริหารงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564 
รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2565 วันที่19 
เมษายน 2565 วาระท่ี 4.9 
เรื่อง รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรุี 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ 
อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ ดังนี้ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 เป็นกลไกในการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ และก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ดังนี้  
     1) ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ คือ องค์
ความรู้ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ต ารา 
และหนังสือ เพ่ือใช้ในการสอนและการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
     2) ด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ คือ องค์ความรู้
ในการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

5.2.5.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 351/2564 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2.5.2 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2564 วาระท่ี 
5.1 (ร่าง) แผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
5.2.5.3 แผนการจัดการความรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา  
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SCI.129 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
จริง 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คือ อาจารย์
ทุกคน และในทุกหลักสูตร 
- มีการจัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือแบ่งปัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และมีการเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการ
สอน ต ารา และหนังสือ เพื่อใช้ในการสอน และการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย 
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
- มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564 และ 
2565 ให้ส าหรับการด าเนินการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2564 ท าให้คณาจารย์ มีแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
ต ารา และหนังสือ เพ่ือใช้ในการสอน และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ศ.ดร. ปิยะ โควินทวีวัฒน์  
2. รศ.ดร. เสกสรร แย้มพินิจ 
3. รศ.ดร. จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ 
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
ส่งผลให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ที่มีการยื่นเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
1. อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  
2. อาจารย์ ดร. ไกรรัช เทศมี ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
- มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2565 ให้

2564 
5.2.5.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน ต ารา และหนังสือ เพ่ือใช้
ในการสอน และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ดูได้ที่ 
https://sites.google.com/d
ru.ac.th/science-dru/km-
sci1?authuser=0 
5.2.5.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ ดู
ได้ที่ 
https://sites.google.com/d
ru.ac.th/science-dru/km-
sci2?authuser=0  หรือที่ 
https://sci.dru.ac.th/sci.dru
/km/KM2565-N.pdf  
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SCI.130 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ส าหรับการด าเนินการโครงการการจัดการความรู้ 
“การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ” โรงแรม   ริเวอร์ตันอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 
ให้กับคณาจารย์ มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดท า
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ซึ่งได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์  มั่นหล า 
2. ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว 
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน 
ส่งผลให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ที่มีการยื่นขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารระดับ
นานาชาติ จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์เสาวนีย์ 
ปรัชญาเกรียงไกร ในวารสาร IJEECS ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาจาก Reviewer  

 6 การก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอัตราก าลัง
อาจารย์และบุคลากรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 
จ านวน 61 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ  จ านวน 
51คน (ข้าราชการ 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 39
คน) และบุคลากรสายสนับสนุน 10 คน (ข้าราชการ 
1 คนลูกจ้างประจ า  1 คนพนักงานมหาวิทยาลัย 8 
คน)  โดยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนดังนี้ 
1. มีการส ารวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพ่ือน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
การศึกษา 2564 
2. มีการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2565 มีแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 4  โครงการ  ได้แก่  (1) โครงการอบรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ

5.2.6.1 แบบส ารวจการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
5.2.6.2 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
5.2.6.3 เอกสารการไปราชการ
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เข้าร่วม
โครงการอบรมต่างๆ ของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
5.2.6.4 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2.6.5 (ร่าง) แผนพัฒนา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
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SCI.131 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เทคโนโลยี  (2) โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ
เขี ยนภาษา อังกฤษในราย ง าน วิ ช าการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (3) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเข้ าสู่ ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  (4) โครงการการจัดการ
ความรู้  “การเขียนบทความวิจัย เพ่ือตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ”และแผนการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่  (1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือช่วยการปฏิบัติ 
งานในองค์กร  (Google Apps) และ  (2) โครงการ
อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ขี ย นลั กษณะง าน (Job 
Description) อย่างมีประสิทธิภาพ  (3) โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือจากงาน
ประจ าเ พ่ือใช้ขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน” 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
ไปสัมมนาศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตามศาสตร์ 
และโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแต่ละโครงการ 
และความส าเร็จในภาพรวมของแผนพัฒนาบุคลากร 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

2565 
 

 7 ด าเนินงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบ
และกลไกท่ี
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไก
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ พันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ดังนี้  
- มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยึดถือและใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ร่วมกัน 

5.2.7.1 ค าสั่งที่ 502/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2.7.2 ค าสั่งที่ 498/2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
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SCI.132 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของคณะที่ได้ปรับ
ให้การด าเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการ
บริหารงานคณะ
ตามปกติที่
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

- มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานด้าน
การประกันคุณภาพ เป้าหมายการด าเนินงานประกัน
คุณภาพร่วมกัน และมีการด าเนินงาน  ติดตาม 
ควบคุม และตรวจสอบการด าเนินงานประกัน
คุณภ าพ  ตามระบบที่ เ ป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของกา ร
บริหารงานคณะตามปกติ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
- ทุกหลักสูตร และคณะฯ มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ 
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตาม
แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา  
- จัดวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองในระดับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากรประจ าคณะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
- น าผลการวิพากษ์มาปรับปรุงรายงานการประเมิน
ตนเอง รับการประเมินจากผู้ตรวจประเมิน และส่งผล
การประเมินให้กับมหาวิทยาลัย 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
5.2.7.3 ค าสั่งที่ 39/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีการศึกษา2564 เพ่ิมเติม 
5.2.7.4 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.2.7.5 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.2.7.6 ปฏิทินการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2.7.7 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 5.3 
เป้าหมาย/ผู้ก ากับดูแล/ผู้
จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปี
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา 2564 
5.2.7.8 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2/2565 วันที่   
9 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 4.3 
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.2.7.9 สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 วาระท่ี 5.1 
เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายใน
แต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ปี พ.ศ.2564  
5.2.7.10 สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565 วาระท่ี 5.2 
เรื่อง การพิจารณาแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2564 ของสาขาวิชา  
5.2.7.11 สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 
มิถุนายน 2565 วาระท่ี 4.1 
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุง
คุณภาพตามแผนการปรับปรุง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 
2564 ของหลักสูตร ตามราย
องค์ประกอบจากข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563 (ครั้งที่ 2) 
5.2.7.12  สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 
มิถุนายน 2565 วาระท่ี 5.9 
เรื่อง การพิจารณาแผนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
5.2.7.13  สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ และการ
วิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 25 – 27 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม 
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอ า 
บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัด
เพชรบุรี  
5.2.7.14  รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
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ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตามองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน  
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ 
 คุณภาพหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ให้พิจารณาตามเกณฑ์ทั้ง 2 ประเด็นดังนี ้
 1.ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่พิจารณาจากเส้นแนวโน้ม 
(Trendline)(ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) 
 2.ผลการประเมินคุณภาพฯ ของแต่ละหลักสูตรต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ทั้งหมด  โดยไม่พิจารณาเส้นแนวโน้ม (ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) 
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SCI.136 

** กรณีท่ีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐาน จะไม่พิจารณาผ่านเกณฑ์ข้อที่ 5 
ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก
ในการก ากับการ
ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน
การประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการ โดยใช้คู่มือ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
เผยแพร่ ให้ กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และบุคลากร
ทุกท่านภายในคณะได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 

5.3.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระดับหลักสูตร 
5.3.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระดับคณะและ
สถาบัน  
5.3.1.3 ค าสั่งที่ 498/2564 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.3.1.4 ค าสั่งที่ 39/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ิมเติม 
5.3.1.5 ค าสั่งที่ 502/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.3.1.6 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
วาระท่ี 5.2 (ร่าง) ปฏิทินการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะคณะ
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SCI.137 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564  
5.3.1.7 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
วาระท่ี 5.3 การก าหนดเป้าหมาย/ผู้
ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปี
การศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 
– 31 พฤษภาคม 2565) 
5.3.1.8 ปฏิทินการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 2 คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผล
การติดตามให้
กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณบดี 
เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีเป็นประธาน ประธาน
หลักสูตรและคณาจารย์เป็นคณะกรรมการ ร่วมกัน
ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพและก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
ในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรแก่กรรมการประจ าคณะ 

5.3.2.1 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ปฏิทินการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.3.2.2 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565     
วาระที่ 5.1  ทบทวนระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.3.2.3 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์2565 
วาระท่ี 5.2 เรื่อง การพิจารณาแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานปีการศึกษา 
2564 ของสาขาวิชา (ภาคเรียนที่ 
1/2564) 
5.3.2.4 สรุปรายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
วาระที่ 5.7 เรื่อง รายงานผลการ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ปี
การศึกษา 2564 ตามราย
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ภ า พ  จ า ก
ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ปี
การศึกษา 2563  
5.3.2.5 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 
15 มิถุนายน 2565 วาระที่ 5.8 เรื่อง 
พิจารณารายงานผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.3.2.6 สรุปรายงานการประชุม
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระที่ 5.8 เรื่อง พิจารณารายงาน
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2564  

 3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรให้
เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2564  โดยน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดท า
ค าของบประมาณประจ าปี เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
การด า เนิ น งานของหลักสู ตร  ให้ เ กิ ดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ด้าน
นักศึกษา อาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
การส ารวจค าของบประมาณครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอน แบบค าของบประมาณโครงการ  
ตารางแสดงงบประมาณท่ีได้รับ ปีงบประมาณ 2564 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

200,000.- 

โครงการคลินิกวิชาการ 150,000.- 
โครงการจัดท ารายงานผลงานทาง
วิชาการ 

30,000 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตาม
ศาสตร์ 

120,000.- 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาชาวิชา 

135,000.- 

โครงการตรวจประ เมิ น คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

25,000.- 

โครงการวิจัยตามศาสตร์ 30,000.- 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 75,000.- 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

800,000.- 

การจัดหาวัสดุฝึกการเรียนการสอน
ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

400,000.- 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

350,000.- 

5.3.3.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 และ 2565 
5.3.3.2จ านวนนักศึกษาในรายวิชา
แยกตามคณะ (ค่าวัสดุฝึก) 
5.3.3.3 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 
2565 
5.3.3.4 เล่มแผนการปฏิบัติการและ
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
5.3.3.5 ห้องสมุด/ห้องสารนิเทศ 
เพ่ือการสืบค้น อาคาร 1 ชั้น 7 
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SCI.140 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

60,000.- 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสาขาวิชา 

45,000.- 

โครงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

35,000.- 

โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

240,000.- 

การจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการ
บริหารของหน่วยงานฯ 

820,000.- 

การจัดหาวัสดุฝึกและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

1,740,000.- 

   ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 
2565 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

200,000.- 

โครงการคลินิกวิชาการ 150,000.- 
โครงการจัดท ารายงานผลงานทาง
วิชาการ 

30,000.- 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตาม
ศาสตร์ 

120,000.- 

โครงการตรวจประ เมิ น คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสาชาวิชา 

144,000.- 

โครงการตรวจประ เมิ น คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

30,000.- 

โครงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสาขาวิชา 

40,000.- 

โครงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

38,000.- 

โครงการวิจัยตามศาสตร์ 50,000.- 
โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ว า ร ส า ร ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

200,000.- 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 70,000.- 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

340,000.- 

โครงการอบรมทักษะด้ านดิจิทั ล
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

120,000.- 

โครงการบริการวิชาการคณะ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

50,000.- 
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SCI.141 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะ-วัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

100,000.- 

โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอบ
เวลา 

70,000.- 

โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

56,000.- 

การจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการ
บริหารของหน่วยงานฯ 

720,000.- 

การจัดหาวัสดุฝึกการศึกษาและวัสดุ
ฝึก 

1,700,000.- 

การซ่อมแซมครุภัณฑ์ คณะวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลย ี

300,000.- 

 
 4 มีการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนด 
เวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผล
การประเมินให้
กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2564 ทุกหลักสูตร โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้คะแนน 3.78 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลได้คะแนน 3.49 
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้คะแนน 3.76 
-สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมได้คะแนน 3.90 
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารได้คะแนน 3.60 
เทคโนโลยีบัณฑิต   
-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้คะแนน 3.70 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมได้
คะแนน 3.72 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้คะแนน 3.60 
คณะได้น าผลการประเมินของทุกหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 
2565 ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ  ไ ด้ มี
ข้อเสนอแนะให้ดังนี้  

1. 1. คณะฯ ควรให้ความส าคัญกับผลการประเมิน

5.3.4.1 รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
5.3.4.2 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 
15 มิถุนายน 2565 วาระที่ 5.8 เรื่อง 
พิจารณารายงานผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564  
5.3.4.3 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระท่ี 5.8 เรื่อง พิจารณารายงาน
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2564  
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SCI.142 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคป์ระกอบที่ 4 ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของอาจารย์ 
น ามาวิเคราะห์ และเร่งด าเนินการส่งเสริมอาจารย์ 
ทั้งทางด้านการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. ควรมีการก าหนดเป้าหมายของคุณภาพอาจารย์ที่
ท้าทาย เช่น อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย
ละ 40 เป็นต้น 
3. ควรมีการวางแผนการด าเนินการให้ชัดเจนว่า
เมื่อไรจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจะได้
เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่ก าหนดไว้ และต้องท า
อย่างไร 
4. ผลงานทางวิชาการท่ีอาจารย์จัดท าข้ึนควรน าไปใช้
ในการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ 100% 

 

 5 น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าผลรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2563 ของทุก
หลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาผลคะแนนที่ได้ และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมีดังนี้ 
1.จัดท าแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงและพัฒนา
ของหลักสูตร ในหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในน้อยกว่า 3 
2.ผลักดัน ส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาถอดบทเรียน เพ่ือจะ
ได้ท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี   
3.ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น 
4.พิจารณาผลของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
5.พิจารณาเรื่องของการรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงาน
เผยแพร่มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาเรื่องของอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษา 

5.3.5.1 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
2/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง พิจารณารายงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 
5.3.5.2 แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ตาม
รายองค์ประกอบคุณภาพ จาก
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2563 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
5.3.5.3 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
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SCI.143 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ด าเนินการปฏิบัติ ดังนี้  
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ตาม
รายองค์ประกอบคุณภาพ จากข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2563  
2. คณะมีการผลักดัน และส่งเสริมให้อาจารย์มีการ
พัฒนาตนเอง จึงมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของคณะ และ พบว่า 
อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว มีความรู้ เรื่อง 
“การเขียนบทความวิจัยเ พ่ือตี พิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ/นานาชาติ” จึงได้จัดโครงการอบรม
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับ
บุคลากรของคณะ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 
ทั้ งนี้แนวปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้ที่ ได้รับจาก
อาจารย์ส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อาจารย์ที่มีการยื่นขอตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
ระดับนานาชาติจ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์เสาวนีย์ 
ปรัชญาเกรียงไกร ในวารสาร Indonesian Journal 
of Electrical Engineering and Computer 
Science (IJEECS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
จากผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  
3.คณะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่
อาจารย์ เพ่ือพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เช่น โครงการติดตามการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร โครงการ
แนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 
พ.ศ. 2564 โครงการการจัดการความรู้ “การเขียน
บทความวิจัย เ พ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ” เป็นต้น ส่งผลให้อาจารย์มีระดับคุณภาพ

วาระท่ี 4.3 เรื่อง การจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ 2564 

5.3.5.4 รายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2562, 2563 
และ 2564 
5.3.5.5 สรุปรายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
วาระท่ี 5.8 เรื่อง พิจารณารายงาน
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2564 
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SCI.144 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลงานวิชาการที่ดีขึ้น และมีการบูรณาการการเรียน
การสอนและการท าวิจัยร่วมกันกับนักศึกษา ส่งผลให้
ตัวบ่งชี่ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย มีค่าคะแนนเพ่ิมชึ้น และอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

จ านวน / ปี 

ปี 
25

62
 

ปี 
25

63
 

ปี 
25

64
 

ตัวบ่งชีท่ี่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย(คะแนน) 

5.51 4.84 5.87 

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (คน) 

14 18 19 

4.คณะและหลักสูตรวางแผนจัดตารางการออก
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ โดยใช้การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้
การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุก
หลักสูตร ในปีการศึกษา2562 – 2564 มีดังนี ้ 

สาขาวิชา 

ปี 
25

62
 

ปี 
25

63
 

ปี 
25

64
 

ดีข
ึ้นต

่อเ
นื่อ

ง 3
 ป

ี 

คหกรรมศาสตร์ 3.40 3.53 3.78  
เทคโนโลยีดิจิทัล 3.41 3.70 3.49  
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.45 3.52 3.76  
การจัดการส่ิงแวดล้อม 3.54 3.91 3.90  
อุตสาหกรรมอาหาร 3.57 3.49 3.60  
เทคโนโลยีการจัดการ 
อุตสาหกรรม 

3.32 3.58 3.72  

เทคโนโลยีไฟฟ้า 3.59 3.57 3.70  
วิศวกรรมไฟฟ้า 3.31 3.55 3.60  
วิทยาศาสตร์ครื่องส าอาง - 2.35 - - 

เฉลี่ย 3.22 3.47 3.69  
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางไม่รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
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SCI.145 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากตาราง เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า  
1. คณะมีผลรวมของคะแนนประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรเฉลี่ยทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2562 -2564 เท่ากับ 3.22 คะแนน 3.47 
คะแนน และ 3.70 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งมีค่า
คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. ในปีการศึกษา 2564 คณะมีหลักสูตรทั้งหมด 
จ านวน 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี จ านวน 4 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีค่า
คะแนนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด เท่ากับ (4/8) x 100 = ร้อยละ 50 ซึ่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด  
ผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 2 ประเด็น แสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพหลักสูตรของคณะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับ
มาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 ทุกหลักสูตร 

5.3.6.1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรปีการศึกษา 2564 ของทุก
สาขาวิชา 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00   
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SCI.146 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5  : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไม่บรรลุ) 
5.1 4.00 มีการด าเนินการ 4 ข้อ    4.00 
5.2 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 
5.3 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ   5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.67 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก ากับการ
ประกันคุณภาพระดับคณะ ท าให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน  
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SCI.147 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี ส. 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 3.51 หลักสตูรได้มาตรฐาน 8 หลักสูตร 3.69 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

3.80 อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 34 (17 คน) 

( 34
40

) x 5 = 4.25 

4.25 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3.00 อาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 38 (19 คน) 

( 38
60

) x 5 = 3.17 

3.17 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3.00 5 สาขาวิชา 3.13 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 1 4.28 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม 

4.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.00 ( 59,386
60,000

) x 5 

= 4.95  คะแนน 

4.95 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

5.00  ( 33.2
30

) x 5 = 5.53 5.00 

ตัวบ่ง ช้ีที่  2 .4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

5.00 5 ผลงาน 5.00 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 2 4.99 
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SCI.148 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

5.00 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละ 70 

5.00 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 3 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

5.00 จ านวนองค์ความรู้  6  เรื่อง 5.00 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 4 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

4.00 มีการด าเนินการ 4 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิ จ  กลุ่ มสถาบัน  และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 5 4.67 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 88.19/19=4.64 
  1ให้ระบุเป็นตัวเลขสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใชป้ระเมนิส าหรับตัวบ่งชีน้ั้น ๆ เช่น ระบุเปน็ค่าร้อยละ หรือระบุเป็นคะแนน หรอืระบุเปน็จ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
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SCI.149 

ตารางท่ี ส.2 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน  

องค์ประกอบ
ที ่

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

1 8 4.25+3.17 5+5+5+5 3.69+3.13 4.28 ระดับดี 
2 4 4.95 5.00 5+5 4.99 ระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4 2* - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 4+5+5 - 4.67 ระดับดีมาก 

รวม 19 3 10 6   

คะแนนเฉลี่ย 
12.37/3 
= 4.12 

49/10 
= 4.90 

26.82/6 
= 4.47 

88.19/19 
= 4.64 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก 
หมายเหต ุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
              ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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SCI.150 

ตารางที่ ส.3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน  

มาตรฐาน
การศึกษา

ที ่

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 4.25+3.17 5+5+5+5 3.69+3.13 4.28 ระดับดี 
2 4 4.95 5.00 5+5 4.99 ระดับดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4 2* - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 4+5+5 - 4.67 ระดับดีมาก 

รวม 19 3 10 6   

คะแนนเฉลี่ย 
12.37/3 
= 4.12 

49/10 
= 4.90 

26.82/6 
= 4.47 

88.19/19 
= 4.64 

ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก 

หมายเหตุ  *อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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SCI.151 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน 

 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดโครงการ /
กิจกรรม และการบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และประชานท่ีสนใจ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่น ทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจริยธรรมคุณธรรม 
การรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย โดยผลลัพธ์การเรียนรู้
ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีการจัด
โครงการที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งศาสตร์วิชาชีพ 
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านดิจิทัล รวมทั้งมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงมีความพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ปีการศึกษา 2564 

- สรุปโครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

- สรุปโครงการ/กิจกรรมดา้น
บริการวิชาการ ปีการศึกษา 
2564 

- รายงานผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ DRU Test ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- รายงานผลการทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- หนังสือรับรองการน าผลงานวิจยั
ที่นักศึกษามีส่วนร่วม ไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน/หน่วยงาน 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี ส่งผลให้
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น 

1. คณะควรพัฒนาให้อาจารยไ์ดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

2. คณะควรพัฒนาให้อาจารยม์ีคณุวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
3. คณะควรส่งเสรมิให้ทุกสาขามสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชนหรือท้องถิ่น 

 

 

 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.152 

 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 2 ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้าน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม มีการสร้างเครือข่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ โดยมี
การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นตามบริบทของมหาวิทยาลัย และสามารถน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมี
การสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไป
เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีการศึกษา 2564 
โดยในปีการศึกษา 2564 คณะมีการผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 33 ผลงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานของ
นักศึกษารวม 16 ผลงาน ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย 

- รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) 

- ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่
แล้ว 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณาจารย์ของคณะมีการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การท าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ท าให้ได้ผล
งานวิจัยท่ีได้รับการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์มกีารขอสนับสนุนทุนวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน 
2. คณะควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
หรือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
เพิ่มขึ้น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจมีกลไกในการ
สร้างแรงจูงใจหรือสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น  
3. คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคย์ื่นขอความ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
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SCI.153 

 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 3 ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้านการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
(หน่วยงานภายใน) และหน่วยงานภายนอก (จังหวัด 
ชุมชน ท้องถิ่น) ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบริการ
วิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ตามความ
เช่ียวชาญในศาสตร์ของคณาจารย์ในคณะ เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ปัญหาและบริบทของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
เป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 2564 คณะมีการก าหนด
พื้นที่ให้บริการวิชาการไว้อย่างชัดเจน มีการก าหนดชุมชน
เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ แบ่งเป็น ชุมชนที่มีการ
ให้บริการวิชาการ และชุมชนที่มีการให้บริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นโครงการให้เปล่า จ านวน 43 โครงการ 
โครงการหารายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จ านวน 1 
โครงการ และโครงการเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 45 โครงการ 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม ปี
การศึกษา 2564 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

- สรุปโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

คณะมีการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมที่
หลากหลาย และตรงตามความต้องการของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

1. คณะควรมีการวางแผนในการก าหนดชุมชนท่ีให้บริการ
วิชาการและวางแผนการพัฒนาใหเ้กิดความต่อเนื่อง 
2. ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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SCI.154 

 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 4 ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี
การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะ
มีการจัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ และมีส่วนร่วม
ในการด า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะยังมีการจัดท า
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญา เพื่ อ เป็นแหล่ ง เผยแพร่ ความรู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับสาธารณชนได้สืบสานต่อไป 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 
2564 

- เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี        
ภูมิปัญญา ของคณะ

https://sci.dru.ac.th/ac/ 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารจัดกิจกรรมทีส่่งเสริม
ความเป็นไทย และมีการบรูณาการร่วมกับการเรยีนการสอน 
และการบริการวิชาการ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการวิเคราะห์โครงการ 
และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการ
เผยแพร่องค์ความรู้เพิ่มขึ้น 
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SCI.155 

 

มาตรฐานการศึกษาท่ี 5 ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ มีการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลกัสูตร และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยรวมมีทั้งสิ้น 8 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีผลคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
จ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.50 และหลักสูตรที่มี
ผลคะแนนไม่ตรงตามเกณฑ์ความต่อเนื่อง จ านวน 3 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 จึงสรุปได้ว่า ร้อยละ 62.50 ของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มากกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) นอกจากนี้ ในปี
การศึกษา 2562, 2563 และ 2564 มีผลรวมของคะแนน
เฉลี่ยทุกหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เท่ากับ 3.45, 3.61 และ 3.70 ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า ผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ของทุกสาขาวิชา 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก ากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมดีขึ้น 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีแนวปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
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SCI.156 

แผนการพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

มาตรฐาน 
การศึกษาที่ 1 
ด้านผลลัพธ์

ผู้เรียน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่
มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะด้าน
วิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างงานและ
สร้างอาชีพ โดยมีความรับผิดชอบในการ
ท างาน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ มี
ความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะ บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย รวมถึงโครงการส่วน
หนึ่งมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน  
โดยคณะมีการจัดโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
3. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกร
สังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 

1. จ านวนหลักสูตร / สื่อนวัตกรรมใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่ระดบั B1 ร้อยละ 
25 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา/
อาจารย์/เยาวชน/ผู้สนใจ ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกในระดับดี 
4. นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคม จ านวน 50 คน 
5. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การ เป็นที่ ป รึ กษาวิ ศวกรสั งคม 
จ านวน 10 คน 
6. นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง จ านวน 
1 โครงการ 
7. องค์ความรู้ที่ได้ จ านวน 1 องค์
ความรู ้

ก.ค. - ก.ย 
2565 
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SCI.157 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

มาตรฐาน 
การศึกษาที่ 2 

ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท า
งานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม มีงานวิจยัที่บูรณาการตาม
ศาสตร์และ หลายศาสตร์ โดยสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพฒันาอย่าง
สมดุลและยั่งยืน และเพื่อตอบสนองการ
แก้ปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศ 
โดยคณะมีแนวทางการจัดโครงการ คือ 
1. โครงการวิจัยติดตามผลบัณฑติ 
2. โครงการวิจัยตามศาสตร์ 
3. โครงการจัดพิมพ์หนงัสือที่ผา่นเกณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
4. โครงการคลินิกวชิาการสร้างและ
ส่งเสริมคณาจารย์คณะให้ได้รับต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์คณะ 

1. จ านวนโครงการวิจัยอย่างน้อย 2 
โครงการ 
2. ผลงานวิจัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
สร้างองค์ความรู้อย่างน้อยร้อยละ 
50 
3. ร้อยละ 20 ของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ก.ค. – ก.ย. 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.158 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

มาตรฐาน 
การศึกษาที่ 3 
ด้านการบริการ

วิชาการ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม เสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มี
การบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้า
กับการวิจัย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  
โดยคณะมีแนวทางการจัดโครงการ คือ 
1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภมูิปัญญา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 2 
แหล่ง 
2. มีอย่างน้อย 2 รายวิชาที่บูรณา
การงานวิจยักับการเรียนการสอน 
3. มีการจัดโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิจประชาชน 
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ก.ค.2565-
ก.ย.2566 
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SCI.159 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

มาตรฐาน 
การศึกษาที่ 4 

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น

ไทย 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท
ในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย และภูมปิัญญาท้องถิ่น มีการบูรณา
การ การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
เข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนา คุณภาพนักศึกษาและชมุชน 
รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม  โดยคณะมีแนวทางการ
จัดโครงการ คือโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน 
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 
โครงการ 
2. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ต.ค. 2565-
ก.ย.2566 
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SCI.160 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

มาตรฐาน 
การศึกษาที่ 5 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความ
น่าเชื่อถือ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความ
มั่นคง และความสุขในการท างาน มีระบบ
การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มี ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สามารถก ากับและ
ควบคุมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
พัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
โดยคณะมีแนวทางการจัดโครงการ คือ 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอบเวลา 
2. โครงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร และระดบัคณะ 
3. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2565  
5. โครงการจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุน
การบริหารจัดการของหน่วยงานฯ 
6. โครงการจัดท าวารสารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. โครงการประชาสัมพันธ์ 

1. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
ผู้ประกอบการและประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. หลักสูตรได้พฒันาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) 
3. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
4. ร้อยละ 90 ของโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการได้แลว้เสร็จ
ตามแผน 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ระดับด ี

 

ก.ค. 2565 -
ก.ย. 2566 
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SCI.169 

ตารางแสดงรายช่ือคณาจารย์ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ            กอบัวแก้ว เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ           หัตถ์สุวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค         อภิรัตน ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีวคนธ์      แดงสอาด เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์        ภูสมมา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์         ทิพย์ผ่อง คหกรรมศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ธเนศ    เกตุทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัที           ถึงสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียง          กิจบํารุงรัตน์ วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิมา         เกตุแก้ว การจัดการสิ่งแวดล้อม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์           คูอมรพัฒนะ   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชยั           สอนสนาม วิศวกรรมไฟฟ้า 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยา          โต๊ะทอง การจัดการสิ่งแวดล้อม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี            วิเชียรโหตุ อุตสาหกรรมอาหาร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา          สุปะกิ่ง  อุตสาหกรรมอาหาร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์           จวูราหะวงศ์ เทคโนโลยีดิจิทัล 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร          จํารัสเลิศลักษณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์พงศ ์     คงรุ่งโชค  เทคโนโลยีไฟฟ้า 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทรกฤต      จันทวงศ ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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SCI.170 

ตารางแสดงรายช่ือคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาส     ศิริอังกูรวาณิช DMS Management Science 
2. อาจารย์ ดร.ไกรรัช        เทศมี ปร.ด. อาชีวศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.วิชชุดา       ประสาทแก้ว ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4. อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์     ไชยธนกุลวัฒน์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
5. อาจารย์ ดร.นวลระหง    เทพวิวัฒน์จิต ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
6. อาจารย์ ดร.รัตนนุช       จันทร์เพ็ญ ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.ลักษณา      รมยะสมิต ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ   กอบัวแก้ว Ed.D. Industrial Education 

Management 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์    ภูสมมา ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์  แดงสอาด ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน์     ทิพย์ผ่อง ศษ.ด การจัดการศึกษา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียง   กิจบํารุงรัตน์ ปร.ด. คณิตศาสตร์ 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค   อภิรัตน์ Ph.D. Management Science 
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.ธเนศ เกตุทอง วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ     หัตถ์สุวรรณ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที      ถึงสุข ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธติิมา     เกตุแก้ว ปร.ด. การใช้ที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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SCI.171 

ตารางแสดงจ านวนเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สายสนับสนุน) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1.นางพวงเพ็ชร   ศรีเย็น บธ.บ การบัญชี 

ศศ.บ รัฐศาสตร์ 
รป.ม การบริหารทั่วไป 

นักวิชาการพัสดุ ข้าราชการ 

2.นางวราภรณ์    เหมวิเชียร อ.วท.  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ศศ.บ.  บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้าง 
ประจํา 

3.นางสาวอิสรีย์  ขันทอง บช.บ.  การบัญชี  นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

4.นางสาววรรณวิสาข์ 
                         สุกปลั่ง 

ศศ.บ.  สื่อสารมวลชน 
วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

5.นางสาววันดี    ศรีสําอางค์ บธ.บ.  บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

6.นางสาวศรุดา  มูลสวัสดิ์ บธ.บ.  บริหารทรัพยากร              
มนุษย์ 

นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

7.นายจักรพงษ์  วงษ์สาริกิจ บธ.บ.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นักวิชาการพัสดุ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

8.นางสาวปราณี    แซ่เจ็ง วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย 

นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

9.นายภีมพัฒน์    พลอยวิลัย วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ 

นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

10.นางสาวสวีนา     ศรีแสง วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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SCI.172 

รายการผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/มี
การยื่นจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน  าหนัก 0.20) 

1 วงจันทร์ นุ่นคง. (2564). การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเมืองในการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ใช้หลัก 3Rs ของชุมชนชอุ่มนิวัฒน์ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั งที่ 14. (หน้า 761-
769). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

   24 มิถุนายน 
2564  

2 สุดารัตน์ การรื่นศรี, บุษกร สุทธิประภา และศิรินัน ดีดวงพันธ์. (2564). การศึกษาปริมาณ
แป้งมะพร้าวและควินัวที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ทาร์ตหม้อแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั งที่ 13. (หน้า 10-16). 
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ระหว่าง 8-9 
กรกฎาคม 2564 

3 พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค, อรุษ คงรุ่งโชค และศิริอร วณิชโชตยานนท์. (2565). การพัฒนาการ
ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สายโดยไม่พ่ึงพา
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นแกนหลักในกระบวนการทํางาน. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ครั งท่ี 5. (หน้า 138-148).  กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ. 

4-6 สิงหาคม 
2564 

4 ณภัทรกฤต จันทวงศ์ และชลีกาญจน์ จันทจํารัสรัตน์. (2564). การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

คําศัพท์สัตว์ป่าภาษาอังกฤษ บนมือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในโครงการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัยเครือข่าย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ครั งที่ 1. 

(หน้า 288-297). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนคริน  ทรวิโรฒ. 

5-6 สิงหาคม  
2564 

5 ดวงใจ รุ่งเรือง และหฤทภัค อภิรัตน์. (2564). การผลิตแผ่นยางปูพื้นจากน้ํายางข้นเพ่ือ
ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั งท่ี 
4. (หน้า 354-360). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

16-17 ธันวาคม 
2564 

6 กาญจนรัชฏารินทร์ ลือพักตร์, ดวงดี วิเชียรโหตุ และสุชาติ หัตถ์สุวรรณ. (2565). การ
ทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วนด้วยแป้งมันเทศเนื้อสีม่วงในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งกึ่งสําเร็จรูป. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ครั งที่ 1. (หน้า 241-248). สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร. 

21 กุมภาพันธ์ 
2565 
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SCI.173 

ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/มี
การยื่นจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน  าหนัก 0.20) 

7 ภัทรดร พันธุ์จํารูญ และสุปราณี ห้อมา. (2565).  ระบบการสั่งอาหารบนอุปกรณ์แท็บเล็ต. 
ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. 
(หน้า 1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.  

 24 กุมภาพันธ์ 
2565 

8 คมกริช อุดชุมพิสัย และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  (2565).  เกมจับคู่อาชีพ. ใน การประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งท่ี 10. (หน้า 1383-1391). 
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

9 วริศ บุญเหลือ และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565). เกมส์จับคู่ขุนช้างขุนแผน. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 
1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

10 กรกฎ ศรีนาคเอ้ียง และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565). เกมผจญภัยยูแอดเวนเจอร์. ใน 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 
1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

 24 กุมภาพันธ์ 
2565 

11 ณวงศ์จทพล คํามาพิวัฒน์ และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565). เกมทายสุภาษิตไทย.  ใน 
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 
1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

12 อภิชาติ เพ่ิมฉลาด และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565).  เกมคิดเลข. ใน การประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งท่ี 10. (หน้า 1383-1391). 
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

13 ภูริ ครุฑธา และณภัทรกฤต จันทวงศ์.  (2565).  เกมเก็บผลไม้. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 1383-1391). ชลบุรี : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

14 สุรเดช ลิมปนานุวัฒน์ และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565).  ป้ายจราจร 3D. ใน การประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งท่ี 10. (หน้า 1383-1391). 
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

15 ชลิตตา กางอินทร์เดช และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565). เกมตอบคําถามพระอภัยมณี. 
ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. 
(หน้า 1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

16 ประกาศิต เงินเมย และณภัทรกฤต จันทวงศ์. (2565).เกมเก็บแต้มไกรทอง. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 
1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 
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SCI.174 

ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน  าหนัก 0.20) 

17 กุลสตรี เพ็งธรรม และณภัทรกฤต จันทวงศ์. เกมความจําฝึกหัดจับคู่ภาพคําทักทายใน
ประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
เอเชีย ครั งที่ 10. (หน้า 1383-1391). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา. 

24 กุมภาพันธ์ 
2565 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ/มีการยื่นจดสิทธิบัตร (ค่าน  าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 

- - - 
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. / บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
(ค่าน  าหนัก 0.60) 

1 เกรียง กิจบํารุงรัตน์. (2564). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บํ า รุ ง ผิ ว ห น้ า ใ น ร ะ ดั บ ต ร า สิ น ค้ า เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง . ว า ร ส า ร วิ ทย า ศ า สต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 49(2), 220-230. 

เมษายน-
มิถุนายน 2564 

2 เกรียง กิจบํารุงรัตน์. (2564). การทํานายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่ านเฟซบุ๊ กและอินสตาแกรม.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 40(3), 260-271. 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 

3 วิชชุดา ประสาทแก้ว. (2564). การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณสถานตาก
อากาศบางปู อําเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23(2), 65-73.  

พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 

4 ไกรรัช เทศมี. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี, 5(2), 24-29.  

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 

5 ศศิอาภา บุญคง. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมลูกจากเชื่อม. วารสารวิจัย
ราชภัฏพระนคร, 16(2), 1-11. 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 

6 นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์, วาสนา จันทร์ขํา และสุชาติ หัตถ์สุวรรณ.  (2564).  การ
จัดลําดับความเสี่ยงของการสร้างอุโมงค์ใต้ดินด้วยเครื่องเจาะอุโมงค์โดยใช้วิธีการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสาน .วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23(3), 12-24. 

กันยายน-
ธันวาคม 2564 

 

 



Self  Assessment  Report 

 
SCI.175 

ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 
7 เกรียง กิจบํารุงรัตน์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ทางสังคมออนไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,     
41(1), 18-28.  

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2565 
4. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร / บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะอนุกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’ s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 (ค่าน  าหนัก 0.80) 

1 ศศิอาภา บุญคง, ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ, บุษกร สุทธิประภา และจันวิภา ภุมรินทร์.  

(2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกะปิกึ่งสําเร็จรูป. Life Sciences and  

EnvironmentJournal, 22(2), 148–157. 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564 

2 อัญญารัตน์ สอนสนาม และธวัชชัย สอนสนาม. (2565). การศึกษาผลของระยะแกป

และรูปร่างอิเล็กโทรดทองเหลืองที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนน้ํามันหม้อ

แปลง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ, 18(1), 21-32. 

มกราคม-
เมษายน 2565 

3 ศศิอาภา บุญคง, ขายทอง ชุนหสุวรรณ และบุษกร สุทธิประภา. (2565). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสําหรับอาหารทอด. Life Sciences and EnvironmentJournal, 
23(1), 1–13. 

มกราคม-
มิถุนายน 2565 

4 เกรียง  กิจบํารุงรัตน์. (2565). ปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง     

แบรนด์ใหม่ประเภทดูแลผิวหน้าของผู้บริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์.  Life  

Sciences and EnvironmentJournal, 23(1), 36-50. 

มกราคม-
มิถุนายน 2565 
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SCI.176 

ล าดับที่ ผลงานทางวิชาการ วันที่เผยแพร่ 
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 / ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ/ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน / 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ / ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร / ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน  าหนัก 1.00) 

1 Arunrungrusmi, S., Poonthong, W. , Songruk, A.,  Mungkung, N.,  Thungsuk, 
N.,  Anuntahiranrath, K., & Yuji, T. (2021). Application of Atmospheric-
pressure Non-equilibrium Microwave Discharge Plasma for Decomposition 

of Sodium Dodecyl Sulfate in Aqueous Solution. PRZEGLĄD 
ELEKTROTECHNICZNY, 7, 72-75. 

กรกฎาคม
2564 

2 Chaithanakulwat, A., Thungsuk, N., Savangboon, T., & Kongkasem, D. 
(2021). Power Balancing Topology Five-Level Cascaded H-Bridge Inverter 
with Phase Shift Technique for Photovoltaic Sources. Journal of 
Southwest Jiaotong University, 56(4), 366-375. 

สิงหาคม 2564 

3 Thungsuk, N., Mungkung, N., Songruk, A., Tunlasakun, K., Tikakosol, K., 
Nilawat, S., Boonsomchuae, K., Yuji, T., Arunrungrusmi, S., Kinoshita, H. 
(2022). The Investigation of Detect Position of Partial Discharge in Cast-
Resin Transformer Using High-Frequency Current Transformer Sensor and 
Acoustic Emission Sensor. Applied Sciences. 12, 1-14. 

มกราคม 2565 

4 Seasaensui, A., Arunrungrusmi, S., Poonthong, W., Mungkung, N., 
Thungsuk, N., Kinoshita, H. & Yuji, T. (2022). Numerical and Experimental 
Investigation of the Thermal Conductivity Affecting on Current Chopping 
and Transient Recovery Voltage in Low Current Vacuum Arc for Ag-Pd 
Compound Cathode Using Cathode Spot Model.  International Review 
of Electrical Engineering (I.R.E.E.). 17(1), 76-88. 

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2565 

5 Chaithanakulwat, A., Thungsuk, N., Savangboon, T., Kaewpetch, S. & 
Tanaram, T. (2020). Artificial  Intelligence Based On The Optimal Strategy 
Of Multilevel Converter For Brushless DC Motor. Journal Of Southwest 
Jiaotong University, 57 (1), 246-256. 

กุมภาพันธ์ 
2565 

6 Thungsuk, N., Mungkung, N., Tanaram, T., Chaithanakulwat, A., 
Arunrungsusmi, S., Poonthong, W., Songruk, A., Tunlasakun, K., Chunkul, 

เมษายน 2565 
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SCI.177 

C., Tanitteerapan, T., Yuji, T., & Kinoshita, H. (2020). The Characterization 
Analysis of the Oil-Immersed Transformers Obtained by Area Elimination 
Method Design. Applied Sciences, 12, 1-18. 
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SCI.178 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร ประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสทิธิ์ ภูสมมา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตรัตน ์ ทิพย์ผ่อง กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐท ี ถึงสุข กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน ์ จูวราหะวงศ ์ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงด ี วิเชียรโหตุ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร จํารัสเลิศลักษณ ์ กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ไกรรัช เทศม ี กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.รัตนนชุ จันทร์เพ็ญ กรรมการ 
17. อาจารย์ประยทุธ นิสภกุล กรรมการ 
18. อาจารย์ณัฐคมณ ์ ไพศาลวสัยศ กรรมการ 
19. อาจารย์ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์ กรรมการ 
20. อาจารย์พรทิพย ์ ธนรติกุล กรรมการ 
21. อาจารย์ศศิอาภา บุญคง กรรมการ 
22. อาจารย์ธนากร เมียงอารมณ์ กรรมการ 
23. อาจารย์เมธาว ี อุตตสุรดี กรรมการ 
24. อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ กรรมการ 
25. นางสาววรรณวิสาข ์ สุกปลั่ง กรรมการและเลขานุการ 
26 นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางวราภรณ์ เหมวิเชียร                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาววนัด ี ศรีสําอางค ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางสาวอิสรีย ์ ขันทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวศรุดา มูลสวัสดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นางสาวปราณ ี แซ่เจ็ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายจักรพงศ ์ วงษ์สาริกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายภีมพฒัน ์ พลอยวิลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางสาวสวีนา ศรีแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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SCI.179 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

วันพุธที่   1   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.180 

 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร   

วันศุกร์ที่   4   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
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SCI.181 

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

วันจันทร์ที่  6   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.182 

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

วันอังคารที่  7   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.183 

 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

วันพุธที่   8   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.184 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

วันพฤหัสบดทีี่   9   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.185 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
วันพฤหัสบดทีี่  9   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Self  Assessment  Report 
 

 
SCI.186 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล   

วันพฤหัสบดีท่ี  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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SCI.187 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2564   
ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั น 7  
วันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
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SCI.188 
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SCI.189 

 
 

 
 

 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
172  ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร  0-2890-2298, 0-2890-1801  ต่อ 10740, 10750 
โทรสาร 0-2890-2298 

https://sci.dru.ac.th/sci.dru/sar.php 
https://www.facebook.com/ScidruDhonburi 
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