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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 8 หลกัสูตร 

แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 5 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 3 หลกัสูตร มจี านวน
นักศกึษารวมทัง้สิ้น 208 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 120 คน และระดบัปรญิญาเอก 
จ านวน 88 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2556 รวมทัง้สิน้ 45 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญา
โท จ านวน 40 คน และระดบัปรญิญาเอก 5 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 50 คน (ไม่นับรวม
ลกูจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั จ านวน 40 
คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 10 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลักฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยีมผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัดี (4.24) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (5.00) องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่
สงัคม (5.00) และองคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีล
การด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (4.00) องค์ประกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.71) องคป์ระกอบที ่3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.33) 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (4.00) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ (4.00)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี 

รอบการประเมนิปี 2556 มรีายนามต่อไปนี้ (ใหร้ะบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ.ดร.อรลกัษณา 

  
แพรตักุล 
 

ประธานกรรมกการ 
(ม.ธรรมศาสตร)์ 

2.  อาจารยป์ทัมพร ราชภกัด ี กรรมการ  
(ม.หอการคา้ไทย) 

3.  ดร.นภฉตัร ธารลีาภ กรรมการ 
4.  รศ.คมสนั จริะภทัรศลิป กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.นงพงา คุณจกัร กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ปานจนัทร ์ ศรจีรญู กรรมการ 
7.  คุณกฤษณะ โซ๊ะสลาม เลขานุการ 
8.  คุณวราภรณ์ เกษประดษิฐ ์ เลขานุการ 
9.  คุณณฐัรดา แกว้งามลอย เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

1.1 ลกัษณะขององคก์ร 
คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี ไดด้ าเนินการดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยัมาเป็นเวลา 20 ปี นบั
จากวนัก่อตัง้คณะ (19 ก.ย. 2536) หรอืเป็นเวลา 32 ปี นบัตัง้แต่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรโีดย
ไดเ้ปิดสาขาเทคโนโลยชีวีภาพเป็นสาขาแรกในระดบับณัฑติศกึษาในสงักดัภายใต้คณะพลงังานและวสัดุ ใน
ปีพ.ศ.2525 ต่อมาคณะฯ ไดเ้ปิดรบันกัศกึษาสาขาวชิาอื่นๆ อกี 3 สาขาไดแ้ก่ สาขาเทคโนโลยชีวีเคม ีสาขา
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว และสาขาการจดัการทรพัยากรชวีภาพ และในปี พ.ศ. 2546 คณะฯ ไดเ้ปิด
หลกัสตูรชวีสารสนเทศเพิม่ขึน้ โดยบรหิารหลกัสตูรรว่มกบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ในช่วง 10 ปีทีผ่่าน
มา มผีูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท 520 คน และ ระดบัปรญิญาเอก 59 คน จ านวนเฉลีย่ 50 – 60 
คน/ปี ส าหรบันกัศกึษาใหม่ ในระดบัปรญิญาโทมจี านวน  50-70 คน/ปี และระดบัปรญิญาเอกจ านวน  10 – 
20 คน/ปี ทัง้นี้มนีกัศกึษาต่างชาตเิฉลีย่ประมาณ 10- 15 คน/ปี นอกจากภารกจิในการผลติบณัฑติแลว้ 
คณะฯ ไดม้นีโยบายในการรบันกัศกึษาฝึกงานอยา่งต่อเนื่อง  

 
ผลติภณัฑ ์
คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ี ไดเ้ปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท จ านวน  4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีเคม ีและ  สาขา
การจดัการทรพัยากรชวีภาพ ส าหรบัระดบัปรญิญาเอกมจี านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  
สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว และ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีเคม ี นอกจากนี้คณะฯ ยงัมหีลกัสตูร
รว่มกบัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัปรญิญาโท จ านวน   1 สาขา ไดแ้ก่ สาขาชวีสารสนเทศและ
ชวีวทิยาระบบ โดยทุกสาขาวชิาสามารถสอนโดยการใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อกลาง มกีารเรยีนการสอนแบบ 
Problem base เน้นงานวจิยั และส่วนหน่ึงเน้นการปฏบิตัจิรงิในรปูแบบ Practice School เพื่อใหเ้ป็น
ผูส้ าเรจ็การศกึษาทีพ่รอ้มท างาน 
ทุกหลกัสตูรมกีารประเมนิคุณภาพการด าเนินงานและปรบัปรงุหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. โดย
ในการปรบัปรุงหลกัสตูรไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญทัง้ทางดา้นวชิาการ ดา้นธุรกิจ
อุตสาหกรรม และไดข้อรบัความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูใ้ชบ้ณัฑติโดยตรง เพื่อรบัขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรงุหลกัสตูร ทัง้นี้ในแต่ละหลกัสตูรจะมกีารส ารวจลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคจ์าก
ผูป้ระกอบการเพื่อประกอบการพจิารณาในการปรบัปรงุหลกัสตูร  
 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ : Core Competency 
วิสยัทศัน์: มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิในการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้คุณภาพและคุณธรรม สรา้ง
งานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีชงิชวีภาพและการจดัการทีม่มีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในระดบั
นานาชาต ิภายใตก้ารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม 
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คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยไีดด้ าเนินการตามวสิยัทศัน์ โดยไดร้วบรวมบุคลากรทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในสาขาชวีภาพทีห่ลากหลาย (Diverse biorelated) โดยเน้นงานวจิยัดา้นอาหาร (Food) อาหาร
สัตว์ (Feed) พลังงานทางเลือก (Al ternat ive energy) และชีววัตถุที่ใช้เ ป็นยา 
(Biopharmaceut ical)  ซึ่งเ ป็นงานวจิยัตามกรอบการวจิยัของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ความส าเรจ็ของการ
วจิยัส่วนหนึ่งมาจากการทีม่หาวทิยาลยัมวีฒันธรรมส่งเสรมิใหบุ้คลากรท างานรว่มกบับุคลากรจากศาสตร์
หรอืสาขาวชิาอื่นๆ ซึง่เป็นความพเิศษทีท่ าให้ผลงานวจิยัของคณะฯ สามารถพฒันาจากระดบั
หอ้งปฏบิตักิารไปสู่ระดบัต้นแบบและถูกน าใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม   
คณะฯ มกีารก าหนดภารกจิดา้นการผลติบณัฑติและการวจิยั โดยมเีป้าหมายในการสรา้งบุคลากรทีม่คีวาม
เชีย่วชาญระดบัสงู ทีส่ามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่า้นชวีภาพ และมทีกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการ
พฒันาอุตสาหกรรมและชุมชน   โดยคณะฯ ไดถ่้ายทอดค่านิยมทีเ่น้นถงึความมคีุณธรรมและซื่อสตัย ์ เป็น
ส าคญั 
พนัธกิจ: เป็นหน่วยงานระดบับณัฑติศกึษา ซึง่ท าหน้าทีผ่ลติบณัฑติในระดบัทีส่งูกว่าปรญิญาตร ี และเป็น
หน่วยงานทีด่ าเนินการคน้ควา้วจิยั เพื่อมุง่สรา้งองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศและสงัคม โดย
ใหบ้รกิารวชิาการแก่บุคคลทัว่ไป บรษิทั หา้งรา้นหรอืผูป้ระกอบการในการด าเนินการขอรบัค าปรกึษาหรอื
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี รวมทัง้มกีารประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พื่อการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เพื่อเป็นรากฐานที่
ม ัน่คงของสงัคม 
ลกูค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผูส่้งมอบ และ พนัธมิตร 
กลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ทีม่าจากนกัศกึษาทีจ่บใหมแ่ละผูท้ีท่ างานใน
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน และในสถานศกึษา ซึง่หน่วยงานตน้สงักดั ผูใ้ชบ้ณัฑติในอนาคตและผูป้กครอง
ถอืไดว้่าเป็นผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี   
กลุ่มผูส้่งมอบ คอื คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 
พนัธมติร คอื หน่วยงานการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก แหล่งทุน เช่น ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช. หรอื NSTDA), ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), ส านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา (สวก.)  กรมวเิทศสหการ มจธ. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (วว.) 
สภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) หน่วยงานต่างประเทศ เช่น มหาวทิยาลยัทีล่งนาม MOU รว่มกบัคณะ ฯ และ มจธ. 
องคก์รต่างประเทศ ไดแ้ก่ UNESCO , ASIA UNINET, HITACHI , JASSO รฐับาลประเทศต่าง ๆ 
บรษิทัเอกชน เช่น มลูนิธกิารศกึษา Shell 100 ปี  มลูนิธอิายโินะโมะโต๊ะ มลูนิธโิทเร ราชกรฑีาสโมสร เป็น
ตน้   
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการประเมนิ           
คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีในวนัที่ 7 – 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์าร
ประเมนิให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผู้รบัผิดชอบ รศ.ดร.อรลกัษณา แพรตักุล รศ.คมสนั จริะภทัรศิ
องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ อาจารยป์ทัมพร ราชภกัด ีผศ.ดร.นงพงา คุณจกัร 

 องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ ดร.นภฉตัร ธารลีาภ ผศ.ดร.ปานจนัทร ์ศรจีรญู 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ 
พรอ้มใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวั
บ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบนั และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยวนัสุดท้ายของการประเมนิจะมกีระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ
แลกเปลี่ยนเอกสารหรอืหลกัฐานอ้างอิง (หากมเีพิม่เติม) ระหว่างผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องของคณะและ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งรว่มกนั  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี
การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.1 7.00 2+2 ข้อ(1,2,7,8) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 90.00 
34.00 

94.44 5.00 
36.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 40.00 
34.00 

94.44 5.00 
36.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7.00 5 ข้อ(1,2,3,5,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.5       

ตวับ่งช้ี 2.6 7.00 4 ข้อ(1,3,4,6) 3.00 

ตวับ่งช้ี 2.7 6.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 2.8 4.00 2 ข้อ(1,2) 2.00 

ตวับ่งช้ี 3.1 7.00 6 ข้อ(1,2,3,4,6,7) 4.00 

ตวับ่งช้ี 3.2 6.00 5 ข้อ(1,2,3,5,6) 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.1 7.00 7 ข้อ(1,2,3,4,5,6,7) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.2 5.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 800000.00 
34,283,484.00 

857,086.95 5.00 
40.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 4.00 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 5.2 4.00 5 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 4.00 3 ข้อ(1,2,3,4,5) 5.00 

ตวับ่งช้ี 7.1 7.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,7) 4.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 7.2 5.00 3 ข้อ(1,2,3,5) 4.00 

ตวับ่งช้ี 7.3       

ตวับ่งช้ี 7.4 6.00 6 ข้อ(1,2,3,4,5,6) 5.00 

ตวับ่งช้ี 8.1 7.00 6 ข้อ(1,2,3,5,6,7) 4.00 

ตวับ่งช้ี 9.1 8.00 7 ข้อ(1,2,3,4,6,7,8) 4.00 

รวมคะแนนการประเมิน     4.24 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 2 5.00 3.50 2.00 3.71 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

5.00 4.24 2.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   



 

 
8 

5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
5  

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก  

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 4.22 - 4.42 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.24 2.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก   

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.33 2.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.13 - 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

5.00 4.50 - 4.75 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

5.00 4.24    2.00 4.10 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก    

I P O รวม  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ 
   และความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

          

  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - ไม่มีผลการประเมินในด้านน้ี    

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 3.00 - 3.80 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.20 - 4.20 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

5.00 3.78 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 2.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี   
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก    

I P O รวม  

   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

5.00 4.75 2.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.24 2.00 4.24 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัดีมาก ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
  



 

 
11 

5.6จดุแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองค์ประกอบ
คณุภาพ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
 จดุแขง็  

- มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีด่ ีและมกีารถ่ายทอดใหสู้่การปฏบิตัแิก่บุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี 
- เป็นคณะทีม่ศีกัยภาพสงูดา้นวจิยัและการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา 

 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- ควรจดัใหม้กีารเทยีบสมรรถนะ (benchmarking) กบัสถาบนัการศกึษาทีม่ธีรรมชาตแิละศาสตร์
ใกลเ้คยีงกนั เพื่อกา้วสู่ความเป็นเลศิ ความเป็นนานาชาต ิและการพฒันาองคก์ร ในระดบัที่
สงูขึน้ 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

- การประเมนิผลการด าเนินการตามตวับ่งชี ้ยงัด าเนินการไมส่มบรูณ์ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการประจ าคณะควรน าผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารประจ ามาพจิารณา (ใน
วาระพจิารณา) เพื่อประเมนิผลและขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแผนฯ ในปีถด้ไป 
รวมทัง้การน าผลการประเมนิ ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาปรบัปรงุแผน 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  

- มอีาจารยท์ีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกจ านวนมาก (รอ้ยละ 94.44) 
- มหีลกัสตูรทีม่คีวามโดดเด่น เป็นหลกัสตูรทีส่ามารถผลติบณัฑติใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองไดโ้ดยเชื่อมโยงกบัการท าวจิยัจากโจทยภ์าคธุรกจิ  และม ี practice  school  program   
- อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์หค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา และศษิยเ์ก่าเป็น

อยา่งด ี
- มทีรพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวจิยัทีพ่รอ้ม ทัง้ดา้นงบประมาณและครภุณัฑ์

วจิยั 
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- หลกัสตูรการจดัการทรพัยากรชวีภาพอาจเน้นความเชีย่วชาญ โดยระบุใหช้ดัเจน เช่น  ความ

เชีย่วชาญดา้นชุมชนเมอืง ความเชีย่วชาญดา้นชุมชนชนบท    
- มหาวทิยาลยั/คณะควรเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึฐานขอ้มลูวารสารวชิาการ/หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัของนกัศกึษา 
- ควรขยายผลแนวคดิ practice school program สู่หลกัสตูรอื่นใหม้ากขึน้ และส่งเสรมิการฝงัตวั

ของทัง้นกัศกึษาและอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต่างประเทศหรอืหน่วยงานภาคเอกชน 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

- ควรจดัท าระบบการตดิตามใหบุ้คลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา ตามแผนพฒันาบุคลากรเป็น
รายบุคคล โดยระบุไวใ้นแผนงานอยา่งชดัเจน 

- ควรก าหนดตวัชีว้ดัของแผนพฒันาบุคลากรใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน 
- ควรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมใหค้รบทุกประเดน็ทีก่ าหนด 
- จ านวนนกัศกึษารบัเขา้ในแต่ละหลกัสตูรยงัไมเ่ป็นไปตามแผน (รอ้ยละ 59.8-88.4) 
- ผลการประเมนิคุณภาพบณัฑติรุน่ปี 2554 โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ บางดา้นมคีะแนนค่อนขา้งต ่า เช่น 

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (ปรญิญาเอก 3.35) ดา้นทกัษะทางปญัญา (ปรญิญาเอก 3.30) ดา้น
ความสมัพนัธ/์ความรบัผดิชอบ (ปรญิญาเอก 3.19) 

 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรมกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเชงิรกุ พรอ้มขอ้มลูดา้นทุนสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
ดงึดดูผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภาพ 

- ควรพฒันาเวบ็ไซตข์องคณะในรปู bilingual หรอื English version เตม็รปูเพื่อดงึดดูนกัศกึษา
จากตลาดต่างชาตเิขา้ศกึษาต่อมากขึน้ 

- ควรวเิคราะหข์อ้มลูและสาเหตุของปญัหาทีท่ าใหผ้ลประเมนิบณัฑติมคีะแนนต ่า เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติ โดยเฉพาะดา้นทีไ่ดค้ะแนนประเมนิต ่ากว่า 3.51 

 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม  

- การเรยีนการสอนแบบ practice school เพื่อสรา้งบณัฑติทีม่ปีระสบการณ์และพรอ้มใชง้าน 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
 จดุแขง็  

- มกีจิกรรมพฒันาประสบการณ์วชิาชพีและวชิาการใหก้บันกัศกึษา สอดคลอ้งกบัศาสตรข์องคณะ 
  
 จดุท่ีควรพฒันา 

- ขาดกจิกรรมทีจ่ดัใหศ้ษิยเ์ก่าเป็นการเฉพาะ 
- นกัศกึษาบางกลุ่มยงัไม่มคีวามรูเ้รือ่ง PDCA เพื่อน าไปใชใ้นการจดักจิกรรม 

 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบักลุ่มศษิยเ์ก่าโดยรวม เช่น การบรหิารเทคโนโลย ี
- ควรเพิม่ช่องทางการตดิต่อสื่อสารกบัศษิยเ์ก่าใหม้ากขึน้ 
- ควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทางหน้าเวบ็ไซตข์องคณะ อยา่งต่อเนื่อง 
- ควรใหค้วามรูแ้ก่นกัศกึษา เพื่อน าหลกัการ PDCA ในใชใ้นการเขยีนและด าเนินงานโครงการ

และกจิกรรม 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 จดุแขง็  

- มกีารบรหิารงานวจิยัแบบ R&D cluster ซึง่น าไปสู่ความเป็นเลศิเฉพาะทาง 
- อาจารยม์ศีกัยภาพดา้นวจิยัสงู มผีูไ้ดร้บัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นของ สกว. และมหีลกัสตูรที่

ไดร้บัการประเมนิจาก สกว.ในระดบัดมีาก-ดเียีย่ม 
- เงนิทุนวจิยัต่ออาจารยส์งูมาก (857,086.95 บาทต่อคน) และไดจ้ากแหล่งทุนภายนอกเป็นส่วน

ใหญ่ 
- งานวจิยัสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิ 
- มหาวทิยาลยัมรีะบบ matching fund รว่มกบัหน่วยงานภายนอก ในการสนบัสนุนการวจิยั 

 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- ควรส่งเสรมิการท าวจิยัรว่มกนัระหว่างหลกัสตูร เพื่อสรา้งงานวจิยัในลกัษณะบูรณาการหรอืชุด
โครงการขนาดใหญ่ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
- มกีารบรกิารวชิาการอย่างเป็นรปูธรรมกบัองคก์รทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ผลงานเป็นที่

ยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง 
 
  
 จดุท่ีควรพฒันา 

- การประเมนิการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน ควรแยกวเิคราะหผ์ูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในแต่
ละกลุ่ม (นกัศกึษา อาจารย ์ผูร้บับรกิาร) เพื่อน าผลการประเมนิมาปรบัปรงุแกไ้ขไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

- ขอ้มลูการด าเนินงานบรกิารวชิาการทีอ่า้งองิในรายงานมจี านวนน้อย ท าใหไ้มส่ะทอ้นภาพการ
ท างานจรงิของคณะ 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
 จดุท่ีควรพฒันา 
 - ขาดการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และการ
น าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรประเมนิผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ตามแผน
ทีต่ ัง้ไว ้และการน าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุในรอบปีถดัไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  

- มรีะบบการประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ และมจี านวนผูป้ระเมนิสงูรอ้ยละ 80 
- มกีารจดักจิกรรมคณบดพีบบุคลากร ซึง่เน้นการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์แนว

ทางการพฒันา ตามกรอบการพฒันาของมหาวทิยาลยั อยา่งต่อเนื่อง 
- มรีะบบอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง (mentor system) ซึง่ดแูลอาจารยใ์หม ่ทัง้ดา้นวชิาการและดา้นสงัคม 
- มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีส่ าคญัของคณะไวอ้ยา่งเป็นรปูธรรม พรอ้มแนวทางในการจดัการ

ความเสีย่ง 
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- ควรพจิารณาน าประเดน็ทีไ่ดค้ะแนนประเมนิคณะกรรมการประจ าคณะต ่ากว่า 3.51 มาพฒันา

ใหด้ขีึน้ เช่น คุณภาพและความถูกตอ้งของเอกสารประกอบการประชุม (3.00 คะแนน) การ
เตรยีมตวัก่อนประชุมของคณะกรรมการ (3.33 คะแนน) 

- ควรจดักจิกรรมคณบดพีบบุคลากรหรอื faculty retreat อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อลด
ช่องว่างดา้นนโยบาย ระหว่างระดบัมหาวทิยาลยัและผูป้ฏบิตังิานระดบัคณะ 

- ควรตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสีย่งทีส่ าคญั ตามทีร่ะบุไว ้
โดยเฉพาะดา้นการเรยีนการสอน (จ านวนนกัศกึษา คุณภาพนกัศกึษา) และการบรหิาร (ความ
ปลอดภยั งบประมาณ) 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

- มจี านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการค่อนขา้งน้อย (8 คน) (อตัราส่วนอาจารยต่์อสาย
สนบัสนุน 1:0.2) รวมทัง้ปจัจบุนัต าแหน่งเลขานุการคณะว่างลงเนื่องจากบุคลากรลาออก ซึง่
ส่งผลต่อการด าเนินงานภายในคณะ 

- มแีบบประเมนิคณบดโีดยบุคลากร แต่ไมพ่บการรวบรวมขอ้มลูและการสรปุผล    
- กจิกรรมจดัการความรูย้งัมลีกัษณะของการสื่อสารทางเดยีว ไมเ่ป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

เพื่อใหเ้กดิ explicit knowledge อยา่งชดัเจน 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรจดัหาบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ทดแทนต าแหน่งเลขานุการคณะอย่างถาวรโดยเรว็ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานไมส่ะดุด 

- ควรพฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้หเ้กดิประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างแทจ้รงิ ทัง้ดา้นการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัแิละทกัษะ (เช่น practice school) และการวจิยั (Theme วจิยั
ทีม่คีวามเป็นเลศิ) 

- ควรจดัใหม้กีารประเมนิผูบ้รหิารระดบัคณบดแีละรองคณบดเีป็นประจ าทุกปี โดยแบบประเมนิ
ครอบคลุมเรือ่งธรรมาภบิาลครบทุกประเดน็ และผูบ้รหิารน าผลการประเมนิไปพจิารณาใชใ้น
การพฒันาหน่วยงาน ตามความเหมาะสม 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

- การรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ไมค่รบปีละ 2 ครัง้ 
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 ข้อเสนอแนะ 
- ควรมรีะบบรายงานการเงนิ อยา่งน้อย 2 ครัง้ต่อปี เช่น ตามรายไตรมาส 
- การวเิคราะหผ์ลค่าใชจ้า่ย สถานะทางการเงนิ และความมัน่คง ควรใหม้คีวามละเอยีด เพื่อใช้

เป็นแนวทางการบรหิารเงนิงบประมาณไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

- ตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของคณะไมค่่อยสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ทีก่ าหนด 
 
 ข้อเสนอแนะ 

- ควรปรบัตวับ่งชีเ้พิม่เตมิของคณะใหเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณ์ยิง่ขึน้ เช่น จ านวนผลงานหรอื
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษาทีม่กีารบรูณาการความรูด้า้นวทิยาศาสตรช์วีภาพและ
วศิวกรรมศาสตร ์เพื่อรงัสรรคเ์ศรษฐกจิและสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

- คณะอาจก าหนดให ้super KPI เป็นตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของคณะกไ็ด ้
- ควรมกีารวเิคราะหผ์ลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน และขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาจดัท าแผน

ปรบัปรงุพฒันาคุณภาพ 
 

 

จดุเด่นในภาพรวม 
- เป็นองคก์รขนาดเลก็ มกีารบรหิารแบบรวมศูนยท์ีม่ปีระสทิธภิาพและผลผลติสงู โดยเฉพาะดา้น

การวจิยัระดบันานาชาต ิ
 

5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.10 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 2.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
4.00  

 
 
 



 

 
17 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้ตวับ่งชีด้้าน

ปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.50 และตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้ตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00  
 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ ตวับ่งชี้

ดา้นปจัจยัน าเขา้ และ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ ตวับ่งชี้

ดา้นปจัจยัน าเขา้ และ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้ตวับ่งชี้

ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 5.00  
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้ตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.33  
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้ตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00  
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ ตวับ่งชี้ด้าน

กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.00  
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยน 4.06 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิ การด าเนินงานต้องปรบัปรุง มคี่าเฉลี่ย 2.00 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17  เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.17  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.42 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.22  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิง
ของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมุมมองด้านการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเขา้ มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.24 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.13 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติมคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ     มคี่าเฉลีย่ 4.13  
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคือ ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่น 4.00  
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.75 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่น 4.50  
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐาน
อ้างอิงของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้น
ปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.24  และตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.78 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  ไม่มผีลการประเมนิในด้านนี้  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.00  

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.20  
 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.75 และ ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีป้จัจยัน ้าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- คณะควรเตรยีมความพรอ้มของทุกฝา่ย เพื่อรองรบัการประเมนิเป็นรายหลกัสตูรในปีการศกึษา 

2557 เช่น การจดัท า มคอ.ตามก าหนดเวลา, อตัราส่วน FTES ต่ออาจารย ์
- เนื่องจากจ านวนนกัศกึษารบัเขา้ (ในประเทศ) มแีนวโน้มลดลง จงึควรพฒันาช่องทางการ

ประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุทุกดา้น เพื่อดงึดดูกลุ่มนกัศกึษาต่างประเทศ ทัง้ในอาเซยีน ตะวนัออก
กลาง และอื่นๆ โดยการพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นภาษาองักฤษ/สองภาษา การประชาสมัพนัธเ์รือ่งทุน
สนบัสนุนการศกึษาจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อดงึดดูนกัศกึษาศกัยภาพสงูเขา้มาสมคัรเรยีน  

- มหาวทิยาลยัควรมมีาตรการดแูลบุคลากรและนกัศกึษาในพืน้ทีก่ารศกึษาบางขุนเทยีน 
โดยเฉพาะดา้นสวสัดกิาร ความเป็นอยู ่และคุณภาพชวีติ  เช่น ทีพ่กั การเดนิทาง ความ
ปลอดภยั เนื่องจากสถานทีต่ ัง้อยูค่่อนขา้งไกลจากพืน้ทีก่ารศกึษาหลกั 

- มหาวทิยาลยัมกีารขบัเคลื่อนนโยบายค่อนขา้งรวดเรว็และกา้วกระโดด รวมถงึนโยบายดา้น
คุณภาพ อยา่งไรกต็าม มหาวทิยาลยัควรมกีระบวนการทบทวนในระดบัคณะ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
การ deploy นโยบายลงในระดบัคณะนัน้ บุคลากรทุกสายทุกระดบัสามารถก้าวตามไดท้นัและ
ประสบผลส าเรจ็ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้

- ผลการด าเนินงานในรายงานประกนัคุณภาพบางส่วนยงัขาดรายละเอยีด ท าใหข้อ้มลูส่วนใหญ่
ไดม้าจากการสมัภาษณ์มากกว่าหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก
รอบสาม 

 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับ่งชีท้ี ่1           

ตวับ่งชีท้ี ่2           

ตวับ่งชีท้ี ่3 25 23.75/30 79.17 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่4 100 19.25/8 240.63 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 5.00 

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ตวับ่งชีท้ี ่5 30 49/40   =  122.50 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่6 20 18/40 45 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่7 15 0.5/40 1.25 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 1.25 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 3.75 

ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งชีท้ี ่8 75 2/2 100 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่9 5 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่10 4 4 บรรลุเป้าหมาย 4.00 

ตวับ่งชีท้ี ่11 4 5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 4.50 

ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.58 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 

ตวับ่งชีท้ี ่12         

ตวับ่งชีท้ี ่13         
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ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ตวับ่งชีท้ี ่14 5 236/36 6.56 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 5.00 

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 

ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.63 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมดีงันี้  
 
- การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดท้ ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูอ้ื่น โดยใชค้วามรูท้ีส่มัพนัธก์บั

วชิาชพีของตนเอง 
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ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวก ก :  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยั 
ภาคผนวก ข :  สรปุสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
ภาคผนวก ค :  สรปุสมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา ศษิยเ์ก่า  
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ภาคผนวก ก :  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ข :  สรปุสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

 
9.30 น. ผู้ประเมินสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ถาม : คณะทรพัยากรชวีภาพฯ สอนในระดบับณัฑติศกึษา ทางคณะฯ ทราบหรอืไม่ว่ามหีลกัสตูรทีเ่ปิดสอน
เช่นเดยีวกบัทางคณะฯ ทีไ่หนบา้ง 
ตอบ :  ส าหรบัในประเทศไทยหลกัสตูรเทคโนโลยชีวีภาพทีส่อนระดบับณัฑติศกึษา มทีีจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั   ไดเ้ปิดหลกัสตูรในระยะเวลาทีใ่กลก้นั ต่อมากจ็ะมกีารเปิดสอนที ่มหาวทิยาลยัศลิปากร และ
ทีอ่ื่นเพิม่ขึน้ 
ถาม : ท่านคดิว่าบุคคลภายนอก คดิว่าหลกัสตูรของท่านมคีวามโดดเด่นอยา่งไร และมแีผนทีจ่ะพฒันาไปอกี 
5 ปี อยา่งไร 
ตอบ : - หลกัสตูรของคณะฯ มคีวามโดดเด่นในดา้นงานวจิยั มกีารท างานวจิยัรว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน โดยการน าโจทยจ์ากหน่วยงานภายนอกมาเป็นหวัขอ้ในการท างานวจิยั 
ในส่วนของหลกัสตูรชวีสารสนเทศและชวีวทิยาระบบ ผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถท างานในต่างประเทศ ใน
ส่วนหลกัสตูรอื่นๆ ทางคณะฯ ไดส้่งนกัศกึษาไปท างานวจิยัรว่มกบัหน่วยงานต่างประเทศอยา่งต่อเนื่องทุกๆ
ปี 
 หลกัสตูรของคณะฯ มคีวามโดดเด่นทีส่ามารถน าศาสตรท์างดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพฯ มาท าเป็นหลกัสตูรรว่ม กนัเช่นหลกัสตูรวารชิวศิวกรรม หลกัสตูรวศิวกรรมชวีภาพ 
 ในส่วนของหลกัสตูรเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว เป็นหลกัสตูรทีเ่ป็นกลุ่มวชิาทีม่คีวามหลากหลาย
มากกว่าทีอ่ื่น และมกีารท างานวจิยัรว่มกบัภาคอุตสาหกรรม 
 ในส่วนของหลกัสตูรเทคโนโลยชีวีเคม ีมหีอ้งปฏบิตักิารต่างๆ เช่นหอ้งปฏบิตักิารไขมนั 
หอ้งปฏบิตักิารไอโอดเีซล หอ้งปฏบิตักิารเซลลโูรสเป็นต้น 
 ในส่วนของหลกัสตูรการจดัการทรพัยากรชวีภาพ แบ่งเป็น  2 กลุ่มวจิยัคอื 1. กลุ่มวจิยั  
Conservation Ecology (นิเวศวทิยาเชงิอนุรกัษ์) และดา้น Community Resource Management (ทกัษะ
การจดัการทรพัยากรชุมชน) ในส่วนของกลุ่มวจิยั Conservation  Ecology มคีวามแตกต่างจากหน่วยงาน
อื่น ทางดา้นงานวจิยัทีก่ี่ยวกบัพฤตกิรรมของสตัว ์เช่นพฤตกิรรมของนก และพฤตกิรรมของสตัรป์่าอื่นๆ อกี
หลายชนิด  ส่วนงานกลุ่มวจิยั Community Resource Management เป็นโครงงานวจิยัทีท่ างานรว่มกบั
ชุมชน โดยการน าเทคโนโลย ีเขา้ช่วยเหลอืสงัคม โดยหวัขอ้งานวจิยัจะน าโจทยจ์ากพืน้ทีจ่รงิ 
 ในส่วนของการพฒันาคณะฯ ในอกี 5 ปีขา้งหน้าทางคณะฯ ไดส้รา้งโอกาสใหน้กัศกึษาเขา้มาเรยีนรู้
ในหลากหลายทีค่ณะฯ เปิดสอน อาจารยใ์นคณะฯ มคีวามสามารถทีจ่ะหารายไดจ้ากงานวจิยัมาเป็น
ทุนการศกึษา โดยสามารถจดัหาทุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาในระดบัปรญิยาโทและปรญิญาเอก อยา่ง
ต่อเนื่อง 
 ทางคณะฯ มโีอกาสทีเ่ขา้รว่มกบัวงการแพทย ์ จากภาคอุตสาหกรรม และโอกาสในอนาคตทีต่ลาด 
AEC จะเปิดในอนาคตอนัใกล ้โดยทีป่ระเทศเพื่อบา้นจะส่งน.ศ.เขา้มาเรยีนทีค่ณะฯ 
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 ในส่วนของหลกัสตูร Practice School ทางคณะฯ จะส่งนกัศกึษาใหไ้ปท างานรว่มกบั
ภาคอุตสาหกรรม 2 ภาคการศกึษาโดยทางคณะฯ มคีวามพรอ้มทางดา้นเครือ่งมอื ทีจ่ะช่วย
ภาคอุตสาหกรรม  
 และในส่วนของหอ้งปฏบิตักิาร Waste Utilization and Management มสี่วนในการช่วยพฒันา
วธิกีารขจดัของเสยีจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยภาคอุสาหกรรมจะตอ้งมสี่วนร่วมในการแกป้ญัหาที่
เกดิขึน้ 
ถาม : คณะฯ มกีารแลกเปลีย่นนกัศกึษาจากต่างประเทศอยา่งไร 
ตอบ : ทางคณะฯ มกีารทาขอ้ตกลงกบัต่างประเทศในการแลกเปลีย่นนกัศกึษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
เช่น ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในญีปุ่่น และมหาวทิยาลยัชัน้ าในประเทศอนิโดนีเซยี 
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ภาคผนวก ค :  สรปุสมัภาษณ์อาจารย ์บคุลากร นักศึกษา ศิษยเ์ก่า 
 

10.30 น. สมัภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และเจ้าหน้าท่ีคณะฯ 
ถาม : คณะมกีระบวนการบรหิารงานของคณะ ฯ เช่นการท าแผนระยะสัน้ ระยะยาว และแผนกลยทุธโ์ดย
อาจารยท์ัว่ไปมสี่วนรว่มในการบรหิารงานอย่างไร 
ตอบ :  ในแต่ละหลกัสตูรจะมกีารประชุม และมกีารเสนอแผนสู่กรรมการพฒันาคณะฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึง่จะเป็นผูพ้จิารณาขัน้ตอนสุดทา้ยก่อนส่งใหก้บัทาง มหาวทิยาลยั การจดัท า
แผนทางคณะฯ ไดจ้ดัท าแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทของทางมหาวทิยาลยั ในส่วนการบรหิารงานใน
หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งปฏบิตักิารบางส่วนจะท างานรว่มกบัทาง สรบ. โดยมผีูบ้รหิารอาวุโส คอยช่วยเหลอื
ชีแ้นะการพฒันางานในอนาคต  

หลกัสตูรจะมกีารประชุมคณะกรรมการหลกัสตูรทุกเดอืนหรอื สองเดอืน ซึ่งเป็นกระบวนการให้
ไดม้าซึง่ความคดิเหน็ และ มคีณะกรรมการพฒันาคณะฯ  ซึง่มปีระธานหลกัสตูร เป็นตวัแทนหลกัสตูร  รอง
คณบดทุีกฝา่ยมา ประชุมรว่มกบัคณบด ี  รวมทัง้คณะฯได ้มกีารจดัท าการสมัมนาระดมสมอง ทีโ่รงแรม 
Pullman เพื่อวางแผนการพฒันาคณะฯ โดยใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของมหาวทิยาลยั โดยแผนทีไ่ดร้บัการ
อนุมตัจิะมกีารน ามาแจง้ 
ถาม : คณะฯ มกีระบวนการถ่ายทอด แผนระยะสัน้ แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว(แผนกลยทุธ)์ ต่อ
บุคลากรในคณะอยา่งไร  
ตอบ.. ในการท าแผนกลยทุธ ์ทัง้ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาวทางคณะฯ จะตอ้งผ่านการพจิารณา
จากกรรมการพฒันาคณะฯ และกรรมการคณะฯ ซึง่ในกรรมการคณะฯ จะประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยั, จากภายนอกคณะฯ และกรรมการทัง้ 2 ชุดดงักล่าวจะมปีระธานหลกัสตูรเป็น
คณะกรรมการรว่มดว้ย ในแต่ละหลกัสตูรจะมกีารประชุมหลกัสตูรทุกเดอืน ประธานหลกัสตูรจะเป็นผู้
ถ่ายทอดนโยบาย แผนกลยุทธต่์างๆ สู่คณาจารยข์องหลกัสตูร ในส่วนของส านกังานคณบด ีเลขานุการ
คณะฯ จะเป็นผูถ่้ายทอดในทีป่ระส านกังานเป็นประจ าทุกเดอืน  
 ในงานแต่ละดา้นทางคณบดจีะมอบหมายใหร้องคณบดเีป็นผูร้บัผดิชอบเช่นรองคณบดฝีา่ยวชิาการ
จะช่วยงานดา้นการศกึษา รองคณบดฝีา่ยวจิยัจะช่วยงานวจิยั และรองคณบดฝีา่ยบรหิารจะช่วยงานทางดา้น
บรกิารวชิาการและงานบรหิารส านกังาน เป็นตน้ รองคณบดแีต่ละท่านกจ็ะช่วยถ่ายทอดแผน และนโยบาย
สู่คณจารย ์และเจา้หน้าทีอ่กีช่องทาง ในส่วนอาจารยใ์หม ่ทางมหาวทิยาลยัจะมโีครงการ NAS ซึง่เป็น
โครงการทีจ่ะพฒันาอาจารยใ์หมใ่หร้บัทราบแนวทางการพฒันาองคก์ร วธิกีารท างานของหน่วยงานต่าง และ
แนะน าวธิกีารท างานทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาหน้าการงานของคณาจารย ์ 
ถาม : อาจารยภ์ายในคณะฯ จะทราบขา่วสารความเป็นไปในคณะฯ ไดอ้ย่างไร 
ตอบ : อาจารยภ์ายในคณะฯจะไดร้บัข่าวสารภายในคณะฯ จากประธานหลกัสตูรเป็นผูแ้จง้  และจากทาง  
E-mail  รวมทัง้หนงัสอืเวยีน ทีท่างคณะฯ เวยีนแจง้ 
ถาม : ทางคณะฯ มกีารเตรยีมการในเรือ่งการประเมนิหลกัสตูรเป็นรายวชิาในอนาตคอยา่งไร 
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ตอบ : แต่ละหลกัสตูร โดยประธานหลกัสตูรจะเป็นแมง่าน และเป็นผูผ้ลกัดนั ทีจ่ะช่วยคณาจารยท์ุกๆ ท่าน
ในหลกัสตูรช่วยกนัเขยีน มคอ.7 ในส่วนของหลกัสตูร Individual Base จะมผีูบ้รหิารหลกัสตูรในส่วนกลาง
เป็นผูเ้ขยีน 
ถาม : บุคลากรทีม่าปฏบิตังิานทีบ่างขนุเทยีนมคีวามคดิอยา่งไรทีต่อ้งมาปฏบิตังิานทีน่ี่ 
ตอบ : การมาปฏบิตังิานทีบ่างขนุเทยีนมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ในส่วนของความล าบากนัน้ จะมคีวามล าบากทัง้
เจา้หน้าทีแ่ละนกัศกึษาเรือ่งการเดนิทาง โดยในช่วงแรกๆ จะล าบากมากเนื่องจากสภาพถนนทีไ่มด่เีหมอืน
ปจัจบุนั  แต่เมือ่มาอยูน่านๆ กจ็ะเกดิความเคยชนิ ทีน่ี่มขีอ้ดคีอืมภีาพอาการทีด่ ีไม ่และแออดัเหมอืนบาง
มด  

อาจารยส์่วนใหญ่จะใชบ้รกิารรถตูข้อง มหาวทิยาลยัในการเดนิทางเขา้มาท างาน ถา้อยูไ่กล   
นกัศกึษา ส่วนใหญ่จะพกัหอพกัแถวบางมดเนื่องจาก ค่าหอพกัถูกกว่า  และใชบ้รกิารรถตูม้หาวทิยาลยัจาก
บางมดมาบางขุนเทยีน  
ถาม : การพฒันาวทิยาเขตบางขุนเทยีนเป็นมาอย่างไร 
ตอบ : เริม่แรกมกีารก่อสรา้งอาคารโรงงานตน้แบบ (EXC) แต่เนื่องจากประสพสภาวะเศษฐกจิในช่วงปี 40 
ท าใหข้าดเจา้หน้าทีเ่ขา้มาท างานในช่วงแรก จงึตอ้งน าคณาจารยส์่วนใหญ่ของคณะทรพัยฯ์ มาบรหิาร
หอ้งปฏบิตักิาร ในส่วนนโยบายของบางขนุเทยีน ตอ้งการใหท้ีน่ี่เป็น Industry Campus  
ถาม : ทีบ่างขนุเทยีนมาปญัหาเรือ่งเครือ่งมอืหรอืไม่ 
ตอบ : ในแต่ละหน่วยงานไดร้บัการสนับสนุนเครือ่งมอืจากภาครฐั และจากทางมหาวทิยาลยัจงึไมม่ปีญัหา 
ถาม : ทีบ่างขนุเทยีนม ีLAB กลางหรอืไม่ 
ตอบ : ม ีแต่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ สรบ. 
ถาม :  การบรหิารจดัการมหีลกัธรรมาภบิาลอย่างไร และมคีวามยตุธิรรมหรอืไม่ 
ตอบ : ทางมหาวทิยาลยัก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงาน มรีะบบการประเมนิตามภาระงาน ของแต่ละคน เป็น
รปูแบบเดยีวกนัทัง้บุลากรทีเ่ป็นพนกังานของรฐั และขา้ราชการในระบบเดมิ การประเมนิจะมคีณะกรรมการ
พจิารณาการเขยีนภาระงานในแต่ละคน โดยพจิารณาถงึความถูกตอ้ง ทีจ่ะตอ้งกรอกของมลูลงในระบบ 

อาจารยท์ีเ่ขา้มาใหม่จะมอีาจารยท์ีอ่ยูก่่อนเป็นพีเ่ลีย้งในการใหค้ าแนะน าปรกึษาในดา้นการบรกิาร
วชิาการ และเรือ่งวธิกีารขอทุนเพื่อท าวจิยั 
ถาม :  ในส่วนของส านกังานมกีารสนบัสนุนการพฒันาเจา้หน้าทีอ่ยา่งไร และมกีารวางแผนในระยะยาว
อยา่งไร 
ตอบ :  ในส่วนของส านกังานคณบด ีซึง่เป็นเจา้หน้าทีฝ่่ายสนับสนุนจ านวน 8 คนทีท่ างานสนับสนุน
คณาจารยท์ัง้ดา้นการเรยีนการสอนและงานวจิยั ทางคณะฯ พรอ้มทีจ่ะสนบัสนุนใหบุ้คลากรสามารถลา
ศกึษาต่อได ้นอกเวลาราชการ ในส่วนของการประเมนิกจ็ะเป็นการประเมนิใน 2 ดา้นคอืดา้นผลงานตาม
ต าแหน่งหน้าที ่และประเมนิตามคุณลกัษณะ ซึง่พนกังานและขา้ราชการ จะประเมณิในรปูแบบเดยีวกนั 
 ในการพฒันาส านกังานในอกี 5 ปีขา้งหน้านัน้ ทางส านักงานไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูซึง่เป็นส่วน
ส าคญัทีจ่ะท าใหล้ดขัน้ตอนในการท างานของส านกังาน และการจดัเกบ็ขอ้มลูกจ็ะช่วยในงานประกนัคุณภาพ 
อกีทัง้เป็นงานพฒันาระบบฐานขอ้มลูควบคู่ไปกบัการพฒันาฐานขอ้มลูของทางมหาวทิยาลยั การท างานและ
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การเกบ็ขอ้มลูจะเป็นแบบรวมศนย ์คอืทางคณะฯ ก าหนดใหทุ้กงานจดัเกบ็ขอ้มลูเขา้ไวท้ีส่่วนกลาง โดยน า
โปรแกรม Drop Box เขา้มาช่วยเกบ็ขอ้มลู ทุกงานสามารถเขา้มาดูขอ้มลูได ้รวมทัง้ผูบ้รหิาร 
ถาม : เรือ่งการพจิารณาความดคีวามชอบ และผลงานทีท่ า 
ตอบ : คณะฯ จะมเีงนิโบนสัให ้
ถาม : โบนสัทีใ่หพ้จิารณาอยา่งไร 
ตอบ : พจิารณาจากคะแนนของ MY EVALUATION ของอาจารยแ์ต่ละท่านเป็นเกณฑ ์โดยคณบดเีป็นผู้
ประเมนิ ซึง่มตีวัเลขทีช่ดัเจน 
ถาม : การพจิารณาความดคีวามชอบของสายสนับสนุนพจิารณาอย่างไร  
ตอบ : ใชร้ะบบการประเมนิจากผลการท างานของเจา้หน้าทีแ่ต่บุคคล รวมทัง้พฤตกิรรมการท างาน  
ถาม : ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ของส านกังานคอืใคร 
ตอบ : เลขานุการคณะฯ และ รองฝา่ยบรหิาร ถา้เป็นงานวจิยั จะเป็นรองฝา่ยวจิยั โดยสิน้ปี ทุกคนจะเขยีน
ผลงานของตนเองว่าเป็นไปตามแผนทีต่ ัง้หรอืไม่ 
ถาม : คณะฯมกีีช่ ัน้ 
ตอบ : 7 ชัน้ 
ถาม : เคยมกีารซอ้มหนีไฟหรอืไม่ 
ตอบ : ม ี
ถาม : ทีผ่่านมาเคยมอุีบตัเิหตุหรอืไม ่เช่นอะไร 
ตอบ : มไีฟไหมท้ีห่อ้ง lab ทีเ่กดิในวนัหยุด แต่เน่ืองจากมรีะบบการป้องกนัทีด่ ีจงึเกดิความเสยีหายไมม่าก  
ถาม : ใน 3 ปี ทีผ่่านมา มอีาจารย ์หรอืบุคคลากรสายสนบัสนุนลาออกหรอืไม่ 
ตอบ : เพิง่จะม ี1 ท่าน คอื คุณทพิยว์รรณ  หนัหาบุญ  ซึง่ลาออกไปท าธุรกจิส่วนตวั  
ถาม : มตี าแหน่งลกูจา้งรายปี หรอืไม่ 
ตอบ : ม ี1 ต าแหน่ง คอื คณุธญัสริ ิ จนัทรน์ิ่ม โดยคณะฯ แจง้ความประสงคท์ีอ่ยากจะบรรจใุห ้แต่ เนื่องจาก
ทางคุณธญัสริ ิไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะบรรจุ 
ถาม : ในอกี 3-5 ปีขา้งหน้า สายสนบัสนุนคดิว่า คณะฯ น่าจะพฒันาดา้นไหนไดอ้กี 
ตอบ : ดา้นการท างานของสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปอยา่งมอือาชพี สามารถท างานแทนกนัได ้ 
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10.30 น. สมัภาษณ์นักศึกษา / ศิษยเ์ก่า 
สมัภาษณ์นักศึกษาปัจจบุนั  
ถาม :  การใชช้วีติทีน่ี่เป็นอยา่งไร 
ตอบ :  ส่วนใหญ่มทีีพ่กัอาศยัอยูท่ีบ่างมด 
ถาม :  คดิว่าทีน่ี่น่าจะมอีะไร มกีจิกรรมท าบา้งหรอืไม ่มรีถบรกิารถงึกีโ่มง 
ตอบ :  สนามกฬีาทีน่ี่ด ีมรีถถงึ 20.30 น. 
ถาม :  ไดท้ ากจิกรรมอะไรกนับา้ง และมตีลอดทัง้ปีหรอืไม่ 
ตอบ :  กฬีาส ีไหวค้ร ูแห่เทยีนพรรษา (แต่นศ.ต่างชาตบิอกไมเ่คยเขา้รว่ม) 
ถาม :  ทีค่ณะมนีกัศกึษาทัง้หมดกีค่น รวมป.โทและป.เอก 
ตอบ :  นศ. PHT ตอบม ี300 กว่าคน (ไมม่ใีครทราบจ านวนทีแ่น่นอน) 
ถาม :  มอีะไรใชเ้ป็นผลการวเิคราะหร์ะบบการเรยีนการสอน 
ตอบ :  มกีารประเมนิการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 
ถาม :  การประเมนิการเรยีนการสอนมผีลอย่างไรบา้ง 
ตอบ :  คดิว่าด ีอาจารยจ์ะไดท้ราบว่าเดก็ตอ้งการอะไร จะตอ้งปรบัปรงุอะไร 
ตอบ :  คณะมกีารใหป้ระเมนิคณะหรอืไม ่มคีวามเหน็อยา่งไรในแบบฟอรม์ประเมนิคณะ 
ถาม :  ม ีควรเพิม่เนื้อหา 
ถาม :  มกีารปิด-เปิดเรยีนตามก าหนดการของมหาวทิยาลยัหรอืไม่ 
ตอบ :  ม ี
ถาม :  อยากใหค้ณะมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิอะไร 
ตอบ :  PHT ตอบอยากไดอุ้ปกรณ์งานวจิยัมากขึน้, NRM ตอบเรือ่งงบสนบัสนุน 
ถาม :  คณะมหีอ้งสมดุหรอืไม ่ถา้มอียากใหม้อีะไร 
ตอบ :  ม ีอยากใหซ้ือ้ publication 
ถาม :  อยากใหม้อีะไรทีท่ าใหค้ดิว่าไมอ่ยากออกจากบางขนุเทยีนเลย 
ตอบ :  สระว่ายน ้า, หอพกัทีร่าคาถูก 
ถาม : นกัศกึษามคีวามรูเ้รือ่ง TQA หรอืไม่ 
ตอบ: ไม่รูจ้กั (คณะกรรมการอธบิายใหน้กัศกึษาฟงั) 
 
สมัภาษณ์นักศึกษาเก่า 
ถาม : อยากใหห้ลกัสตูรของคณะ เพิม่เตมิเรือ่งไรบา้ง 
ตอบ :  ดอียูแ่ลว้ มจีดุเด่น เรือ่งการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบัต่างประเทศ ท าใหไ้ดมุ้มมองใหม ่ๆ ค าแนะน า
ในการตพีมิพ ์ 
 การเดนิทางเขา้วทิยาเขตบางขนุเทยีนค่อนขา้งล าบาก (นศ.จบไปแลว้ 3 ปี) 
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ถาม : เรือ่งใดทีน่กัศกึษาตดิต่อกบัทางคณะ ฯ / กรณตีดิต่อกบัคณะ ดว้ยช่องทางใด 
ตอบ : ยงัคงปรกึษาเรือ่งงานวจิยั เรือ่งทุนวจิยั กบัทางอาจารยใ์นหลกัสตูร ส่วนใหญ่จะตดิต่อทาง e-mail  
และ facebook 
ถาม : การศกึษาปรญิญาเอกจากคณะ ฯ สามารถน าความรูไ้ปเริม่ตน้เองไดห้รอืไม ่ 
ตอบ : ทุนวจิยัส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งปรกึษาอาจารยค์อยใหค้ าแนะน า  
ถาม : คณะ ฯ ไดฝึ้กใหน้กัศกึษาเขยีนขอทุน/paper หรอืไม ่ 
ตอบ : คณะ ฯ บงัคบัใหเ้ขยีน paper แต่ยงัไมค่่อยมปีระสบการณ์ในการเขยีนขอทุน 
ถาม : ความสมัพนัธร์ะหว่างศษิยเ์ก่ากบัคณะ ฯ ตดิต่อกนัอยา่งไร 
ตอบ : ทางอาจารยท์ีป่รกึษา / e-mail /facebook 
ถาม : กจิกรรมทีค่ณะ ฯ ท าใหก้บัศษิยเ์ก่ามอีะไรบา้ง 
ตอบ : งานมทุติาจติอาจารยเ์กษยีณอายุ 
 
สมัภาษณ์ นักศึกษาท่ีอบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการให้กบัแม่บ้าน
ประจ าอาคารคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
 
ถาม : ขัน้ตอนการด าเนินงานในจดัอบรมถ่ายทอดความรู ้เป็นอย่างไร 
ตอบ : มกีารแบ่งงานกนัภายในทมี จดัใหม้กีารบรรยายภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัจิากสถานการณ์จรงิใน
หอ้งปฏบิตักิาร เช่น การเลอืกใชถุ้งมอืใหเ้หมาะกบัการใชง้าน 
ถาม :ในการถ่ายทอดความรู ้เกดิปญัหาบา้งหรอืไม่ 
ตอบ : ผูบ้รรยายใชท้บัศพัท ์ซึง่บางค า ผูเ้ขา้อบรมจะไม่เขา้ใจ 
ถาม : ผูบ้รรยาย ไดป้ระสบการณ์อะไรบา้ง และพฒันาตนเองอยา่งไร 
ตอบ : ในการถ่ายทอด กเ็สมอืนกบัการทบทวนเรือ่งความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารใหก้บัผูบ้รรยายเอง
ดว้ย และท าใหพ้ฒันาตนเองใหต้ระหนกัถงึความปลอดภยัมากขึน้  มปีระสบการณ์ในการถ่ายทอดมากขึน้ 
ไดร้บัความภาคภูมใิจจากการรว่มกนัท างาน 
ถาม : การอบรม ท าใหห้อ้งปฏบิตักิารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
ตอบ : หอ้งปฏบิตักิารสะอาดมากขึน้ /พฤตกิรรมการใชง้านเปลีย่นไป เช่น การจดัการสารเคม ี
ถาม : นอกจากการเป็นวทิยากรอบรมเรือ่งความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารแลว้ ช่วยจดังานอย่างอื่นอกี
หรอืไม่ 
ตอบ : - ช่วยจดัประชุมวชิาการ พชืเขตรอ้นและกึง่รอ้น  โดยท าหน้าที ่ตรวจเชค็ format, ฝึกดภูาษาองักฤษ  
- จดัประชุมวชิาการทางดา้นสารน ้าหอม  

ถาม : การจดัประชุมวชิาการทางดา้นสารน ้าหอม ไดใ้หค้วามรูอ้ย่างไรบา้ง 
ตอบ : การจดัประชุมวชิาการทางดา้นสารน ้าหอม เป็นการเรยีนทัง้ทางดา้น ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ ไดน้ าความรู้
จากงานวจิยัมาใชใ้น workshop เรือ่งสารสกดัพชืสมุนไพรไทย 
ถาม : การเรยีนแบบในหอ้งเรยีนกบั workshop นกัศกึษาไดป้ระโยชน์ต่างกนัอยา่งไร 
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ตอบ : การเรยีนแบบ workshop สามารถท าใหส้ามารถแกป้ญัหาได ้ มองปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้  
ถาม : นกัศกึษารูจ้กัประกนัคุณภาพ PDCA หรอืไม ่
ตอบ : ไมรู่จ้กั 
 
 


