คำนำ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2557 โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริ การวิชาการ และการทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม สอดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลใน
การจั ด ท าเอกสารนี้ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน ระดับคณะ ที่จะมี
ขึ้นระหว่าง วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะนาไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรกฎาคม 2558
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บทสรุปผู้บริหำร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 อยู่ใน
ระดับดี (4.32 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
(มศว) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีจานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 3, 4, 5) และมีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 1 และ 2)
สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ
ระดับคุณภำพ
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

(3.11 + 5.00 + 2.47 + 3.32 4.00 + 5.00) / 6
= 3.82
(5.00 + 3.37 + 4.83)/3
= 4.40
5.00
5.00
(4.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00)/4
= 4.75
4.34

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

0.01 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 พอใช้
3.51 – 4.50 ดี
4.51 – 5.00 ดีมาก

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ง

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
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ส่วนนำ
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เมื่ อวั น ที่ 22

สิ ง หาคม พ.ศ.2497

คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ได้ก่ อ ตั้ง ขึ้ น

ในฐานะคณะวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ วิ ทยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา ประสานมิ ตร สั งกั ด กรมการฝึ กหั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละแผนกวิชา
ทาหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชา
ต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนก
วิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของ
คณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และ
พลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาสาหรับหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสง่ำแก่ มหำนคร
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสต ร์
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
รำยนำมคณบดีคณะวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ

พ.ศ. 2518 – 2526

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

พ.ศ. 2526 – 2530

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

พ.ศ. 2530 – 2532

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์ วีรสาร

พ.ศ. 2532 – 2536

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต

พ.ศ. 2536 – 2538

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองอยู่

พ.ศ. 2538 – 2540
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น

พ.ศ. 2540 – 2544

8. อาจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

พ.ศ. 2544 – 2548

9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น

พ.ศ. 2548 – 2557

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 คณบดีเป็นตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดในคณะ โดย
ดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ ยุทธศำสตร์*
*ที่มา แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
2.1 ปรัชญำ (Philosophy)
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
2.2 ปณิธำน (Pledge)
มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
2.4 ค่ำนิยม (CoreValues)
S Scientific Excellence
C

Corporate and Social Responsibility

I

International Recognition
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2.5 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

3. นโยบำยคุณภำพ
คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะ และ
ประสานงานให้การดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และสร้างความ
พร้อมเพื่อการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา
3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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4. โครงสร้ำงองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 7 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยำศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำวิทยำศำสตร์

ภำควิชำคณิตศำสตร์

ภำควิชำคหกรรมศำสตร์

ภำควิชำฟิสิกส์

งำนบริหำรและธุรกำร

1.
2.
3.
4.

หน่วยสำรบรรณ
หน่วยประชำสัมพันธ์
หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่
หน่วยอำคำรสถำนที่และ
ซ่อมบำรุง
5. หน่วยยำนพำหนะ
6. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
7. หน่วยบริกำรอัดสำเนำ
8. หน่วยจัดกำรประชุม
9. หน่วยสำรสนเทศ
10. หน่วยสวัสดิกำร

ภำควิชำเคมี

สำนักงำนคณบดี

งำนคลังและพัสดุ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป

งำนบริกำรกำรศึกษำ

1. หน่วยกำรเงินและบัญชี
2. หน่วยพัสดุ

ภำควิชำชีววิทยำ

1. หน่วยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
2. หน่วยกิจกำรนิสิต
3. หน่วยจัดกำรเรียนกำร
สอน
4. หน่วยพัฒนำหลักสูตร
5. หน่วยบริหำรวิชำกำร

งำนนโยบำยและแผน
1. หน่วยนโยบำยและแผน
2. หน่วยแผนงบประมำณ
3. หน่วยติดตำมและ
ประเมินผล

แผนภาพที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามโครงสร้างการ

บริหารดังแผนภาพที่ 2

อธิกำรบดี
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดี

หัวหน้ำภำควิชำ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ำยบริหำร

คณิตศำสตร์

ฝ่ำยวิชำกำร

คหกรรมศำสตร์

ฝ่ำยวำงแผนและวิจัย

เคมี

ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

ชีววิทยำ

ฝ่ำยประกันคุณภำพ

ฟิสิกส์

กำรศึกษำและวิเทศ
สัมพันธ์

เลขำนุกำรคณะ
หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร
หัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน

แผนภาพที่ 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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6. รำยชื่อคณะกรรมกำรประจำ/บริหำรหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า
อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกลุ
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
นางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒกิ ุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

7. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 31* หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปิดสอนจานวน 28 หลักสูตร ดัง
แสดงในตาราง
ระดับปริญญำตรี
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
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ลำดับที่
11.
12.
13.
14.

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
รวมระดับปริญญำตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร

หมำยเหตุ

ระดับบัณฑิตศึกษำ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ
วิทยาศาสตรมหาบั
เครื
่องประดับ ณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รวมระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมด 16 หลักสูตร
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8. จำนวนนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 2,572 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,497 คน
ระดับปริญญาโท 63 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 จำนวนนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
จำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ
ลำดับที่
หลักสูตร/สำขำวิชำ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
139
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
232
- สาขาวิชาสถิติ
94
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
243
- สาขาวิชาเคมี
247
- สาขาวิชาชีววิทยา
190
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
168
- สาขาวิชาฟิสิกส์
181
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
218
2
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
166
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี
153
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
124
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
154
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
188
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
20
- สาขาวิชาชีววิทยา
0
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3
- สาขาวิชาฟิสิกส์
5
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ
0
เครื่องประดับ
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
2
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
4
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
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รวม

139
232
94
243
247
190
168
181
218
166
153
124
154
188
20
0
3
5
0
2
4
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ลำดับที่

5

6

หลักสูตร/สำขำวิชำ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รวม

จำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก
14
4
7
4

2,497

63

รวม
14
4
7
4

1
0
3
2

1
0
3
2

6
12

6
2,572

9. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น 145 คนดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 จำนวนอำจำรย์ประจำ จำแนกตำมคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนอำจำรย์จำแนกตำมคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร (คน)

ภำควิชำ

รวม
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
9 5
18 6
27 11
38
2
3 3
5 3
8
2 1
12 8 6
14 9 6
29
1 1
18 4 4
20 5 4
29
4 1
17 4 1
21 5 1
27
1
7 5 1
8 5 1
14
19 8
75 30 12
95 38 12
145
รวมทั้งสิ้น
145

ปริญญำตรี
อ. ผศ. รศ. ศ.

1. คณิตศาสตร์
2. คหกรรมศาสตร์
3. เคมี
4. ชีววิทยา
1
5. ฟิสิกส์
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รวม
1

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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ในปีการศึกษา 2557 มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 7 คน บุคลากรปฏิบัติงาน
เกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จานวน 5 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจาสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 140.5
คน (138 คน + (5 คน *0.5)) จาแนกตามภาควิชา ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ปฏิบัติงำนจริง
ทั้งหมด

บุคลำกรสำยวิชำกำร
ปฏิบัติงำนเกิน 6

(ปฏิบัติงำน

เดือนแต่ไม่ถึง 9

ตั้งแต่ 9 เดือน

เดือน

ขึ้นไป)

(1 คน นับ 0.5 )

คณิตศาสตร์

38

0

คหกรรมศาสตร์

7

เคมี

จำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด

ลำศึกษำต่อ
และลำอื่นๆ

จำนวนบุคลำกร
สำยวิชำกำรที่
ปฏิบัติงำนจริง

0

38

2

36

0

1

8

2

6

28

1

0

29

0

29

ชีววิทยา

27

2

0

29

1

28

ฟิสิกส์

24

2

0

27

1

26

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14

0

0

14

1

13

138

5

1

145

7

138

ภำควิชำ

รวม

ปฏิบัติงำน
ไม่ครบ 6
เดือน

10. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ตำรำงที่ 6 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจำแนกตำมคุณวุฒิ (คน)
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
15
38
4*
*หมายเหตุ เป็นนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน 1 คน

รวม
57

ทั้งนี้ มีลูกจ้างประจา 11 คน (วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี 1 คน และต่ากว่าปริญญาตรี 10 คน) และมีบุคลากรช่วย
ราชการจานวน 1 คน (นายสังคม อุดสัย พนักงานขับรถยนต์)
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11. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 142,053,100 บาท (หนึง่ ร้อยสี่สิบ
สองล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรในรูปแผนงาน / โครงการ
เป็นเงิน 88,732,300 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้
ในรูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 53,320,800 บาท (ห้าสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) พิจารณา
รายละเอียด ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 เงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณเงินรำยได้

รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

56,808,200

39.99

7,810,400

5.50

64,618,600

45.49

1. เงินเดือนค่าจ้างประจา

55,090,800

38.78

-

-

55,090,800

38.78

2. ค่าจ้างชั่วคราว

1,717,400

1.21

7,810,400

5.50

9,527,800

6.71

8,839,000

6.22

20,632,700

14.52

29,471,700

20.75

3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

6,795,000

4.78

14,921,900

10.50

-

-

4. ค่าเช่าบ้านและค่าจ้างเหมา

2,044,000

1.44

-

-

2,044,000

1.44

-

-

5,710,800

4.02

5,710,800

4.02

11,271,400

7.93

10,683,000

7.52

21,954,400

15.46

11,271,400

7.93

10,683,000

7.52

21,954,400

15.46

-

-

-

-

-

-

11,813,700

8.32

10,139,300

7.14

21,953,000

15.45

8. สาขาวิชาที่ขาดแคลน

1,920,200

1.35

-

-

1,920,200

1.35

9. ทุนเรียนดี/ทุนการศึกษา

3,183,400

2.24

-

-

3,183,400

2.24

10. ทุนวิจัย

6,710,100

4.72

2,932,600

2.06

9,642,700

6.79

-

-

7,206,700

5.07

7,206,700

5.07

งบรำยจ่ำยอื่น

-

-

3,555,400

2.50

3,555,400

2.50

12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

-

-

2,915,800

2.05

2,915,800

2.05

13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา

-

-

639,600

0.45

639,600

0.45

งบบุคลำกร

งบดำเนินงำน

ทาความสะอาดอาคาร
5. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
6. ค่าครุภัณฑ์
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

11. งบพัฒนาหน่วยงาน /
พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณเงินรำยได้

รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

งบกลำง

-

-

500,000

0.35

500,000

0.35

14. ฉุกเฉิน

-

-

500,000

0.35

500,000

0.35

88,732,300

62.46

53,320,800

37.54

142,053,100

100.00

ศาสนาฯ

รวม
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12. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดยแยก
ออกเป็น 3 อาคารดังนี้
- อาคาร 10
- อาคาร 15
- อาคาร 19

อาคาร 10

มีพื้นที่ 6,133.25
มีพื้นที่ 5,042.70
มีพื้นที่ 37,000.00

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

อาคาร 19

อาคาร 15

รูปที่ 1 ที่ตั้งคณะวิทยำศำสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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14. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 โดยจัดทา
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา2557 และมอบผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2556
ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการวางแผนดาเนินการ
เร่งด่วน
ผ่านแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนา
บุคลากรหรือแผนบริหารความเสี่ยง
จานวนบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง
กาหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรเข้าไปในแผนกล
ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ใหม่และเตรียมจัดโครงการ
จัดทากรอบสมรรถนะนิสิต
อาจารย์ และบุคลากร

2. หลักสูตรต้องมีการประสานงาน
กับคณะร่วมผลิตในการจัดทา มคอ.
3-6

ประสานงานกับคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะร่วม
ผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามมคอ 3-6 ของ
หลักสูตร
จัดโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและแนวทางการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ใน มคอ
2 ของหลักสูตร รวมถึง
ประเด็นด้านการบริหาร
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิธีการทวนสอบ เป็นต้น

3. ควรสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
เช่นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน
อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาฯ
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ

2

O1. ควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรที่มีศักยภาพให้มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น

จัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรตามสาย
งานวิชาการและสาย
สนับสนุนตามแผนงาน
ประจาปีของคณะ
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ผลกำรดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1. คณะได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2562
2. จัดทาโครงการพัฒนากรอบสมรรถนะนิสิต
และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
3. ดาเนินการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ ี่
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
คณะได้ดาเนินการติดตาม มคอ 3-6 สาหรับ
รองคณบดี
รายวิชานอกคณะที่นิสิตไปเรียน โดยใช้ที่ประชุม ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
สื่อกลาง
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อทาความเข้าใจการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมรับ
การประเมินหลักสูตร และฝ่ายวิชาการได้กาหนด
ระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วนและเป็นเอกภาพ รวมทั้ง
มีการสรุปประเด็นความรู้จากโครงการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่แนวปฏิบัตทิ ี่ดีจาก
กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามกรอบ TQF และกิจกรรมที่ 2 แนวคิดและ
แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes)
คณะได้แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนยิ่งขี้น โดยมี
การดาเนินการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ ี่
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่าย
ประกันฯ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
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ปรับปรุง
O2. ควรแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของ สร้างแบบประเมินเพื่อ
การนาผลวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนา ติดตามการประยุกต์ใช้
ในรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น
งานวิจัยในชั้นเรียนเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา
W1. อาจารย์ที่มีตาแหน่งรอง
ปรับลดรอบเวลาและ
ศาสตราจารย์มีสัดส่วนน้อย
กาหนดรูปแบบการทางาน
ของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ขอตาแหน่งวิชาการใน
คณะเพื่อให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและมีการสื่อสารกับ
บุคลากรเจ้าของผลงาน
โดยตรง
W2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์
จัดโครงการ/กิจกรรม
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาบุคลากรตามหน้าที่
ให้มีความก้าวหน้าตามสายงานไม่
ความรับผิดชอบของสาย
ชัดเจน
งานวิชาการและสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อ
การพัฒนาความสามารถ
เฉพาะตัวและเส้นทาง
อาชีพตามกลุ่มเป้าหมาย
W3. การติดตามการดาเนินงานให้มี กาหนดให้มีการติดตามการ
ครบตามตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐาน
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตรยังไม่ครบทุกหลักสูตร
หลักสูตรผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะ
และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
W4. คณะได้มีการดาเนินการด้าน
จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์
ความปลอดภัย สุขอนามัย ความ
และสภาพกายภายคณะ
สะอาดแต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการมี วิทยาศาสตร์ซึ่งได้เริ่ม
ความคิดเห็นในการบริการด้าน
ปรับปรุง/ซ่อมแซมทั้ง
ดังกล่าวอยู่ในระดับพอใช้
ภายในและภายนอกอาคาร
4

O1. ควรมีเป้าหมายในการผลิต
งานวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อ
สร้างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
กับศาสตร์อื่นๆโดยกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้ที่ต้อง
รักษาไว้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเชื่อมโยงไปสู่หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา

จัดการประชุมเพื่อจัดทา
กรอบและทิศทางการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มี
เป้าหมายในการผลิต
งานวิจัยที่มีทิศทาง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผลกำรดำเนินกำร
คณะได้ดาเนินการติดตาม มคอ 3-6 สาหรับ
รายวิชานอกคณะที่นิสิตไปเรียน โดยใช้ที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
สื่อกลาง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

จานวนคณาจารย์ได้รับการเลื่อนตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นในตาแหน่ง ผศ 7 ราย และ รศ 2
ราย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

คณะมีการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ครั้งที่ 1 เรื่อง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ ี่
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรแยก
ตามสายงาน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการได้กาหนดระบบและกลไกการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

1. ดาเนินการจ้างเหมาการปรับปรุงห้องน้านิสิต
5 ชั้น อาคาร 10
2. จัดทาโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา
2558 ครั้งที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2558
3. ดาเนินการซื้อและติดตั้งชุดเติมอากาศลงใน
บ่อบาบัดน้าเสีย ทาให้กลิ่นเหม็นลดลงมาก
จัดโครงการเพื่อทากรอบและทิศทางการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยกรอบและทิศทางที่จดั ทาขึ้น
จะช่วยให้นักวิจัยทางานวิจัยอย่างมีทิศทาง

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั
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O2. ควรทาระบบการวิจัยให้
เชื่อมโยงในเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เพื่อการนาไปใช้สู่สาธารณะและ
สากลต่อไป
W1. ระบบและกลไกมีการนาไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างน้อย
และขาดการเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่

5

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง
กระตุ้นให้มีการวิจัยในเชิง
บูรณาการ

ส่งเสริมงานวิจัยที่สร้างสรร
องค์ความรู้ใหม่ๆ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดให้
เกิดเป็นนวัตกรรม โดย
พิจารณาเป็นองค์ประกอบ
หนึงของการจัดสรรทุนวิจยั

ผลกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการวิจยั เชิงบูรณาการมากขึ้น
โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่การบูรณาการงานวิจัยเข้าไป

จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรมในคณะเพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่
ผ่านมามีนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเยื่ยม และ ดีเด่น
รวมถึง นิสิตระดับปริญญาตรีได้รับรางวัลชมเชย
ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
W2. งานวิจัยควรมีการบูรณาการ
ส่งเสริมให้นิสิตร่วมทา
จัดโครงการขับเคลื่อนวิจัยสู่เวทีโลก ส่งเสริมให้
โดยส่วนมากงานวิจัยที่มาจากความรู้ โครงการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับ นิสิตเข้าฟังบรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับ แนวทาง
ที่สอน เป็นเพียงการเชื่อมโยง
งานวิจัยของอาจารย์ และ และความก้าวหน้าในงานวิจัย เพื่อกระตุ้นให้นิสิต
ประยุกต์มากกว่าการบูรณาการ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟัง
ได้เรียนรู้มากกว่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนใน
บรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับ ชั้นเรียน
ผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยหรือผลงานวิจยั
ของอาจารย์ เพื่อให้ได้รับ
ความรู้มากกว่าที่ได้ในการ
เรียนการสอนในห้องเรียน
เพื่อเป็นการสร้างโจทย์วิจยั
ใหม่ๆและบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับงานด้าน
อื่นๆ
W3. มีการตีพิมพ์ในวารสารไม่
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ใน จัดทาข้อมูลรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
หลากหลาย
วารสารข้างนอกเพิ่มมาก
และ SCOPUS ขึ้นในเวปของคณะวิทยาศาสตร์
ขึ้น โดยจัดทาข้อมูลรายชื่อ
วารสารในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS ขึ้นในเว
ปของคณะวิทยาศาสตร์
W1.แผนการบริการวิชาการของ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะยังไม่ชัดเจนและการดาเนิน
บริการวิชาการของคณะฯ คณะวิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการบริการวิชาการมีลักษณะ
โดยมีผู้แทนจากทุก
2558
การทางานแบบแยกส่วนไปตาม
ภาควิชาร่วมเป็นกรรมการ 2. ดาเนินการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
ภาควิชา
และส่งโครงการเสนอขอ
การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยัง่ ยืน โดย
งบประมาณประจาปี 2558 ความร่วมมือจากทุกภาควิชาและหน่วยงาน
ในภาพรวมของคณะฯ
ภายนอก มกราคม - มิถุนายน 2558"
"โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน"

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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6
W1. การบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ
ยังไม่ชัดเจน ในบางภาควิชา

8

O1.ควรมีการวิเคราะห์เหตุปจั จัยที่
ทาให้การใช้จา่ ยงบประมาณว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่

W1.ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
สถานภาพทางการเงิน

9

O1. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ไป
อบรมหลักในการดาเนินการวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

10

O1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกหรือเป็นผู้ดาเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตโดย
การเพิ่มการประชาสัมพันธ์/การจัดทา
ฐานข้อมูลการประกวดต่างๆที่ใช้อัต
ลักษณ์ “ทักษะสื่อสาร”

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง
1. กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยทุก
หลักสูตรควรระบุรายวิชาที่
มีการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการ
วิชาการอย่างน้อย 1 วิชา
2.ประสานงานและติดตาม
มคอ 3 -6 ของรายวิชานั้น
เพื่อกากับดูแลผลการ
ดาเนินบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการ
วิชาการเข้ากับการเรียน
การสอน
มีกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณซึ่งจะมี
การประชุมและวิเคราะห์
ข้อมูล สาเหตู เสนอในที่
ประชุมกรรมการประจา
คณะฯ
มีกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณซึ่งจะมี
การประชุมและวิเคราะห์
ข้อมูล สาเหตู เสนอในที่
ประชุมกรรมการประจา
คณะฯ
จัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในการ
ดาเนินการวงจรคุณภาพ
PDCA เพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ

ประสานงานกับฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และฝ่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และการจัดทาฐานข้อมูลฯ
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ผลกำรดำเนินกำร
1. การดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยทุกหลักสูตรควร
ระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการอย่างน้อย 1 วิชา
2. ติดตาม มคอ 3 -6 ของรายวิชานั้น เพื่อกากับ
ดูแลผลการดาเนินบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการเข้ากับการเรียน
การสอน

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
งบประมาณฯ ประจาปี 2558 และมีการประชุม
พิจารณาการใช้งบประมาณ การจัดซื้อ/จัดจ้างว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะ
เหตุใด รายงานเสนอที่ประชุมกรรมการประจา
คณะฯทุกเดือน
มีการประชุมกรรมการประจาคณะทุกเดือนเพื่อ
พิจารณารายงานการใช้เงินงบประมาณ และการ
จัดซือ/จัดจ้าง วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ดาเนินการได้ตามแผน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทาความ
เข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมือ่ วันที่ 10
เมษายน 2558 โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วม
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เน้นการ
ดาเนินการวงจรคุณภาพ PDCA ทั้งระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์
ได้รับอบรมเป็นผู้ประเมินทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์และรอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ใน
การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสติ

22

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมิน
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
และ หัวหน้าภาควิชา

ผู้รวบรวมข้อมูล

อ.สุจิตรา ศรีสังข์, กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกุล, อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์)
คุณยุภาวดี โคษา และ คุณวนิดา ยังมี

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรกำรคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะวิ ท ยาศาสตร์ รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต รในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา จานวนรวม 28 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลัก สูตร ปริญญาโท
9 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินเท่ากับ 3.17 ดังรายละเอียด คือ (SCI57_
สกอ 1.1_1)

ลำดับ

รหัสหลักสูตร

ระดับปริญญำตรี
1
25540091103407

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี)
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ผล
ประเมิน
หลักสูตร
(คะแนน)
3.07
24

ลำดับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ผล
ประเมิน
หลักสูตร
(คะแนน)
2.81
3.04
2.65
3.51
3.23
2.60
3.48
3.23
3.65
2.56
3.68
2.96
4.02

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

3.27
3.06
3.23
3.27
3.46
2.65
3.11
3.10
2.83

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร

2.78
3.49
2.62
2.82
2.79
3.11

รหัสหลักสูตร

2
25540091103374
3
25540091103396
4
25540091103418
5
25540091103385
6
25450091100911
7
25450091100944
8
25450091101012
9
25450091100999
10
25450091100988
11
25450091100977
12
25450091100955
13
25450091100966
14
25500091109354
ระดับปริญญำโท
15
25550091104916
16
25550091104859
17
25550091104927
18
25550091104938
19
25520091107422
20
25480091108687
21
25560951505701
22
25520091107444
23
25530091100302
ระดับปริญญำเอก
24
25480091108812
25
25480091100082
26
25480091108834
27
25480091108823
28
25490091109948

ชื่อหลักสูตร
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ตัวตั้ง
86.97
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
3.01
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_ สกอ 1.1_1

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวหำร
28

ผลดำเนินกำร
3.11

ผลลัพธ์
3.11

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
3.11

คะแนนประเมินตนเอง
3.11

บรรลุเป้ำหมำย


รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจานวน 28 หลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2557

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี
ปีการศึกษา
ผู้กำกับตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รวบรวมข้อมูล
คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะมหำวิทยำลัย กลุ่ม ค1
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

=X 5

80

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์ประจา จานวน 140.5 คนและเป็น
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ จานวน 3.5 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวน 115.5 คน คิดเป็นร้อยละ 80.21 (SCI57_1.2_1.1)
ข้อมูลพื้นฐำน
ลำดับที่
ข้อมูลพื้นฐำน
1
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
3
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีที่ผ่านมา
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

หน่วยวัด
คน
คน
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินกำร
115.5
144
70.48
27

4
5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ
สัดส่วน

80.21
9.73

ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์

115.5

144

80.21

คะแนนประเมินตนเอง
5.00

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 78

80.21

5.00



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_1.2_1.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 –
กรกฎาคม 2558)
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น ขุ ม ปั ญ ญาของประเทศ ดั ง นั้ น คณะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์
ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะมหำวิทยำลัย กลุ่ม ค1
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X100

ผลกำรกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 144 คน และมีอาจารย์ประจา ที่
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 41 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 13 คน และศาสตราจารย์ จานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 ได้คะแนนเท่ากับ 2.47 (SCI57_1.3_1.1)
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งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตามการขอตาแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ โดย
แจ้งสถานะการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้กับหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ทราบ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ

มีการ

ตื่นตัวต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐำน
ลำดับที่

ข้อมูลพื้นฐำน

หน่วยวัด

ผลกำรดำเนินงำน

1

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คน

41

2

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์

คน

13

3

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งศาสตราจารย์

คน

3

คน
คน

57
144

ร้อยละ

7.38

ร้อยละ

39.58

4
5
6

7

รวมจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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X5

30

หมำยเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ในกรณี
ที่ มี อ าจารย์ บ รรจุ ใหม่ ให้ ค านว ณต ามเกณฑ์ อ าจาร ย์ ป ระจ าที่ ร ะบุ ใ น ค าชี้ แ จงเกี่ ย ว กั บ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. การนับจานวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด
3. การนั บ จ านวนอาจารย์ ก รณี ก ารช่ ว ยราชการข้ า มหน่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอน หากเกิ น
9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23
มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์

57

144

39.58

คะแนนประเมินตนเอง
2.47

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 30

39.58

2.47



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_1.2_1.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 –
กรกฎาคม 2558)

SCI57_1.2_1.2

บันทึกข้อความแจ้งสถานะการดารงตาแหน่งปัจจุบันเพื่อประกอบการขอตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
คุณสัญญา พาลุน และ คุณปราณี ประสงค์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย ส าคั ญประการหนึ่ งส าหรั บ การจั ดการการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาคื อ สั ดส่ ว นของนิ สิ ต ต่ ออาจารย์
ที่ จ ะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ศาสตร์ ใ นแต่ ล ะสาขาวิ ช าและลั ก ษณะการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงไปสู่
การวางแผนต่ า ง ๆ เช่ น การวางแผนอั ต ราก าลั ง ภาระงานอาจารย์ เป้ า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ดั ง นั้ น คณะ
จึงควรมีจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์กำรประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนามาเทียบ
กั บ ค่ า ค ว า ม ต่ า ง ทั้ ง ด้ า น สู ง ก ว่ า ห รื อ ต่ า ก ว่ า ที่ ก า ห น ด เ ป็ น ค ะ แ น น 0 แ ล ะ 5 ค ะ แ น น แ ล ะ ใ ช้
การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ค่ า ความแตกต่ า งทั้ ง ด้ า นสู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ก าหนดเป็ น คะแนน 5
ค่ า ความแตกต่ า งทั้ ง ด้ า นสู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 20 ก าหนด เป็ น คะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20
ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรกำรคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ
1. คานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนนิสิตที่
ลงทะเบีย นเรีย นกับจ านวนหน่ วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิช าตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลั งจากนิสิ ต
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังต่อไปนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci
= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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กำรปรับจำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นิสิตเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สังคมศาสตร์
สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำแยกตำมกลุ่มสำขำ
กลุ่มสำขำ

สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลำ
ต่ออำจำรย์ประจำ

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

8:1

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร์

20 : 1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

8:1

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง

20 : 1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

25 : 1

7. นิติศาสตร์

50 : 1

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

30 : 1

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

8:1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

25 : 1

สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนิ
สติ เต็านวณคะแนน
มเวลาต่อจานวนอาจารย์
2. นาค่าร้อยละจากข้
อ 1 มาค
ดังนี้ ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1)
คะแนนที่ได้ =

X5

10

ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

24 – 25
25 X 100

= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

32 – 25
X 100
25
25

= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
28 – 25
X 100
= ร้อยละ 12
25
25
8X5
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =
= 4 คะแนน
10
10
คณะวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์แผนอัตรกาลัง และภาระงานอาจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์ทุกปี การศึกษา
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและ
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 มีการนั บอาจารย์ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) รวมบุคลากรสายวิชาการได้เท่ากับ 140.5 คน และรวมบุคลากรสายวิชาการทุก
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ภาควิ ช าและผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เท่ า กั บ 144 คน ในจ านวนดั ง กล่ า วมี บุ ค ลากรลาศึ ก ษาจ านวน 6 คน
(SCI57_4.1_0_1) ในส่วนของจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนจาแนกตามคณะในรายวิชาระดับปริญญาตรี หรือต่ากว่าของ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 มีจานวนนิสิตรวม 18,351 คน และภาคเรียนที่ 2 มี
จานวนนิสิตรวม 13,078 คน(SCI57_4.1_0_1)จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับบั ณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 เทอมที่ 1 มีจานวน 268 คน และเทอมที่ 2 มีจานวน 223 คน (SCI57_4.1_0_1) ดังนั้นข้อมูลจานวน
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์เต็มเวลาเทียบเท่า (Student Credit Hours : SCH) และ FTES (SCI57_4.1_0_1)
นิสิตเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
= 2,089.02 + (2 x 125.18) เท่ากับ 2,339.37

จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา = 2089.06
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี = 250.33
จานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา = 2,339.39
ทั้งนี้สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กายภาพ ดังนี้จึงมีสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ 20 : 1
สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลำ

กลุ่มสำขำ

ต่ออำจำรย์ประจำ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

20 : 1

ดังนั้นการคานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นร้อยละ ตามหลักสูตร ดังนี้
1. สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง เท่ากับ 17.33
2. สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 20 : 1
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

17.33 – 20
20

X 100

X 100 เท่ากับ -13.36
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สรุปผลการคานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้เท่ากับ -13.36 และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่รอ้ ยละ 10.1 และไม่เกินร้อยละ 20 มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 3.32 จำก
คะแนนเต็ม 5
20 – (-18.75)
10

X 5 เท่ากับ 3.32

ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์

17.33

20

-13.36

คะแนนประเมินตนเอง

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

20 : 1

3.32

3.32



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_4.1_0_1
SCI57_4.1_0_1
SCI57_4.1_0_1
SCI57_4.1_0_1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
รายงานแสดงจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับปริญญาตรี หรือ ต่ากว่า
เทอม 1 และ เทอม 2 ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานแสดงจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1 และ
เทอม 2 ประจาปีการศึกษา 2557
ตารางประมวลค่า FTES และค่า SCH คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์
คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา
อ.อนิษฐาน ศรีนวล และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล
หน่ วยงานที่ ให้ บริ การ เช่ น ทุ นกู้ ยื มการศึ กษา แหล่ งทุ นการศึ กษาต่ อ การบริ ก ารจั ด หางาน แหล่ ง ข้ อ มู ล การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้ งหมดต้องให้ความสาคัญกับการ
บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
2. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จ กรรมและการจั ด บริ ก ารในข้ อ 1 – 3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ ากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับนิสิต 2 งาน ได้แก่ งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิต
(SCI57_1.5_1.1) โดยงานฝ่ ายวิช าการมีห น้าที่กากับดูแล และพัฒ นาศักยภาพทางวิชาการให้ แก่นิสิ ต ภายใต้การ
ดาเนินการของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานฝ่ายกิจการนิสิตที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพนิสิต รับผิดชอบโดย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในด้านวิชาการนั้น ฝ่ายวิชาการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการไว้อย่างชัดเจน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยที่ร ะบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.2) และ
แนวทางของคณะดังระบุไว้ใน แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (SCI57_1.5_1.3) โดยทุกหลักสูตร
และภาควิชาจะประสานและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้น ปีกับฝ่ายวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษานิ สิตระดับ ปริ ญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.4) เพื่อรับผิดชอบดูแลให้
คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการยังจัดทา คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2557 (SCI57_1.5_1.5) และมอบให้คณาจารย์ในฐานะผู้สอน และนิสิตชั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้เรียนมีข้อมูลของหลักสูตรดัง
มคอ.2 ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา คาอธิบายรายวิชา และ
รายละเอียดอื่นๆที่จาเป็นของหลักสูตร เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมและรับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่ดู แลด้านกิจกรรมของนิสิตที่อยู่ภายใต้การดาเนินงานของรอง
คณบดีฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิ สิ ต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิต ที่ประกอบด้ว ย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาตรี (SCI57_1.5_1.6) โดยฝ่ายกิจการนิสิตจัดเจ้าหน้าที่เต็มเวลา เพื่อดูแ ลให้
คาปรึกษาในการใช้ชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งนิสิต
สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้กับนิสิตและบุคลากรได้รับทราบข้อมูล
ทั้งนี้นิสิตทุกคนจะได้รับรู้ข้อมูลทุกด้านที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอนและการสาเร็จการศึกษาในวันที่คณะ
วิทยาศาสตร์จัดโครงการแรกพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลั ย
และคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และทราบถึงการทากิจกรรม การลงทะเบียน การชาระค่าเทอม
การแต่ง กายที่ถูก ต้อง และกฎต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับนิ สิ ตใหม่ การใช้ชี วิตในมหาวิท ยาลั ย ( SCI57_1.5_1.7) และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรยายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิตด้าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพและสุขภาพ (SCI57_1.5_1.8) โดยฝ่ายกิจการนิสิต มีแผนกิจกรรม/โครงการ
ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.9) ในการทากิจกรรมพัฒนานิสิต และกากับดูแลนิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และตามกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่
(1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
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(3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
อีกทั้งยังมีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เช่น กองบริการการศึกษาที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านวิชาการ และ กอง
กิจการนิสิต ยังมีบริการด้านต่าง ๆ ที่นิสิต ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวาทหาร กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา การแนะแนวให้คาปรึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น นิสิต
สามารถติดต่อดาเนินการด้วยตนเองได้
2. มี ก ำรให้ ข้ อ มู ล ของหน่ วยงำนที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งำนทั้ ง เต็ ม เวลำ
และนอกเวลำแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยให้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองบริการการศึกษา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน การขอ
ใบรับรองต่างๆ การลงทะเบียน การแจ้งจอบการศึกษา แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต (SCI57_1.5_2.1)
2. กองกิจการนิสิต ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต (เช่น ประกันอุบัติเหตุ ราชการ
ทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา) ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
สาระความรู้และจิตวิทยา (SCI57_1.5_2.2)
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน การบริการและสวัสดิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การ
ประกาศการขอเอกสารต่า ง ๆ เพื่ อ การสนั บสนุ นให้ มี ร ะบบกลไกในการให้ ข้ อมู ล ต่า ง ๆ กับ นิ สิ ต อีก ทั้ งยั ง มีก าร
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต เกี่ยวกับ ข่าวสารวิชาการ ประกาศเอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จรรยาบรร ณ
สาหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การประกวดแข่งขัน การรับสมัครงาน ฯลฯ อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการบริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย เช่น ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุ นวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯลฯ
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่ านกล่ องรั บความคิดเห็ น และเว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์จะมีส ายตรงถึงคณบดี แล้ ว ได้นาข้อคิดเ ห็ น
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI57_1.5_2.3)
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3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มีการฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(SCI57_1.5_3.1) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต้องฝึกประสบการณ์การสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทุก
หลักสูตรจะมีแบบประเมินการฝึกงานและ/หรือการฝึกสอน (SCI57_1.5_3.2) อีกทั้งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้มีการ
จัดโครงการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมีการแสดงความคิดเห็นถึ งเรื่องการฝึกสอน
และประสบการณ์ที่ได้รับ (SCI57_1.5_3.3)
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (SCI57_1.5_3.4) เพื่อให้คาแนะนาในการประกอบ
อา ชี พ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส มั คร ง า น ใ ห้ แก่ นิ สิ ต ก่ อ นจ บ ก า ร ศึ ก ษา แ ล ะ โ คร ง ก า ร น าเ ส น อ ผ ล งา น ข อ ง นิ สิ ต
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2557 ได้เชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
(SCI57_1.5_3.5) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อให้นิสิตมีโอกาสพบสถานประกอบการณ์
เพื่อสมัครงานได้ (SCI57_1.5_3.6)
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารจั ด เตรี ย มแหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ และการประสานงานกั บ แหล่ ง
ฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อสาเร็จ
การศึกษา โดยในการฝึกประสบการณ์นั้นมีอาจารย์ติดตามผลการฝึกประสบการณ์เพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ของนิสิต (SCI57_1.5_3.7)
4. ประเมิ น คุ ณ ภำพของกำรจั ด กิ จ กรรมและกำรจั ด บริ ก ำรในข้ อ 1 – 3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
กองกิจการนิสิ ต มหาวิทยาลั ยศรี นครินทรวิโ รฒ ได้จัดทาร่างแบบส ารวจในการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ เข้าที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถาม แล้วนาแบบสารวจที่ได้จากการ
ปรับปรุงแล้วมาใช้ในการประเมินคุณภาพของการให้บริการจากการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่
1) การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.58
คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.46 คะแนน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
3) การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.65 คะแนน
มีความพึงพอใจระดับมาก
เมื่อสรุปคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 3.56 และมี
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ บุคลากรควรให้ทาปรึกษาแก่นิสิตทุกคน
ควรหางานรองรับแต่ละสาขา การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ (SCI57_1.5_4.1)
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5.
น ำผลกำรประเมิ น จำกข้ อ 4 มำปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำรและกำรให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้
ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนิสิต
จากผลการประเมินในข้อ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ได้นาผลที่ได้มาปรับปรุงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไข โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อดิจิตอลไซด์เนท และได้ดาเนินการติดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์อาคาร
19 และโถงล่างอาคาร 19 บริเวณที่นิสิตนั่งพักผ่อน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกันคณะวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง นิ สิ ต ที่ ม าเรี ย นและนั ก พั ก บริ เ วณ อาคาร 19 ให้ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล
(SCI57_1.5_5.1)
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
คณะวิทยาศาสตร์ มีการเก็บข้อมูลของบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2556
(SCI57_1.5_6.1) เกี่ยวกับข้อมูลแสดงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถสื่อสารกับศิษย์เก่าได้ และที่หน้าเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อไปที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่า มศว ทาให้ศิษย์เก่าสามารถติดตามข่าวสารกับ
ทางคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้ (SCI57_1.5_6.2) รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประชาสั มพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่า
โดยตรง หรือใช้เว็บไซต์ เพื่อแจ้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูล
แหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา นอกจากนี้
แล้วคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และนาข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI57_1.5_6.3)
อีกทั้งในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ มศว จัดงานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์
มศว 2558 (SCI57_1.5_6.4) ซึ่งในการจัดเตรียมงาน ศิษย์เก่าได้มีการประชุมและประสานงานกับศิษย์ปัจจุบันในการ
จัดงานดังกล่าว ทาให้มีการเชื่อมสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
6

ผลดำเนินกำร
5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
4
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_1.5_1.1
SCI57_1.5_1.2
SCI57_1.5_1.3

SCI57_1.5_1.4
SCI57_1.5_1.5
SCI57_1.5_1.6
SCI57_1.5_1.7
SCI57_1.5_1.8
SCI57_1.5_1.9
SCI57_1.5_2.1
SCI57_1.5_2.2
SCI57_1.5_2.3
SCI57_1.5_3.1
SCI57_1.5_3.2
SCI57_1.5_3.3
SCI57_1.5_3.4
SCI57_1.5_3.5
SCI57_1.5_3.6
SCI57_1.5_3.7
SCI57_1.5_4.1
SCI57_1.5_5.1
SCI57_1.5_6.1
SCI57_1.5_6.2
SCI57_1.5_6.3
SCI57_1.5_6.4

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/documents/2557/advisors2
557.pdf
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
รายงานผลโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง
รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต
หน้าเว็บของกองบริการการศึกษา
หน้าเว็บของกองกิจการนิสิต
เอกสารการบริการข้อมูลต่าง ๆ ให้นิสิต
ตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีรายวิชาฝึกงาน
แบบประเมินฝึกงาน/คู่มือฝึกสอน
เอกสารสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ใบเชิญบริษัท JOBTHAI และภาพประกอบ
ประชาสัมพันธ์ job fair
แบบประเมินนิเทศ และแบบประเมินฝึกงาน
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2557
รูปภาพสถานที่ติดตั้งดิจิตอลไซด์เนท
ตัวอย่างเอกสารการกรอกข้อมูลบัณฑิต
หน้าเว็บเก่า คณะวิทยาศาสตร์
หน้าเว็บใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
เอกสารประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรคิดรอบปี
ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์
คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา
อ.อนิษฐาน ศรีนวล และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ตรที่ดาเนิ น การทั้ งโดยคณะและโดยองค์ กรนิ สิ ต เป็น กิจกรรมที่ ผู้ เข้ าร่ว มจะมีโ อกาสได้รับ การพัฒ นา
สติ ปั ญ ญ า สั ง ค ม อ า ร ม ณ์ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ คุ ณธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม โ ด ย ส อด ค ล้ อ ง กั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะ บั ณ ฑิ ต
ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการ ได้ แ ก่
(1) คุณธรรม จริ ยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ที่คณะ มหาวิทยาลัย และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิต
อย่างยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการ
จัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนิ นการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล การ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตในภำพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนและ
กำรจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (SCI57_1.6_1.1) โดยมีนิสิตเข้าร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ (SCI57_1.6_1.2) ฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนิ สิ ต
(SCI57_1.6_1.3) เพื่อจั ดทาแผนการจั ดกิจกรรมพัฒนานิสิ ตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2557
(SCI57_1.6_1.4) และในการประชุมฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จะมีนิสิตเข้าร่วมการประชุม (SCI57_1.6_1.5)
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำรให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

คุณธรรม จริยธรรม
ควำมรู้
ทักษะทำงปัญญำ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติทุกด้านโดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการ
ฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.1) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีแผนกิจกรรมประจาปีที่ส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.2) นิสิตจะ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ข อ ง ม ศ ว กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

การแต่ ง กายให้ ถู ก ต้ อ ง กฎต่ า ง ๆ ที่ นิ สิ ต ใหม่ ค วรทราบ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งน้ อ งพี่
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.3) มีการบรรยาย
เกี่ยวกับ เส้นทางสู่อนาคตของผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์ แนวทางการเรียนรู้ในคณะวิท ยาศาสตร์ และการจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างทางปัญญา
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.4) ได้จัดให้มีการตักบาตร เลี้ยงพระ และบรรยาย
ธรรม
โครงการพิธีไหว้ ครู คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.5) ได้จัดให้ มีการไหว้ครู มอบเกียรติบัตรให้ แ ก่
คณะกรรมการสโมสรนิสิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
โครงการนิ สิ ต รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (SCI57_1.6_2.6) ได้ จั ด ให้ มี ก ารบรรยายเกี่ ย วกั บ การลดใช้ พ ลั ง งาน
กิจกรรมจิตอาสา
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.7) มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในคณะและต่างมหาวิทยาลัย
โครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.8) ได้จัดให้
มีการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ มีการนาเสนอผลงานของ
นิสิตทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบปากเปล่า และมีการเชิญบริษัทมารับสมัครงานให้แก่นิสิต

อีกทั้งฝ่ายวิชาการยังมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ดังมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏใน มคอ 2 ของหลักสูตรนั้น ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินโครงการที่พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการให้แก่นิสิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จานวน 3 โครงการคือ
1. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
(SCI57_1.6_2.9) โดยเน้นการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ชั้ นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความรู้ให้นิสิต
ด้วยพื้นฐานทางวิชาการที่เพียงพอต่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
2.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
(SCI57_1.6_2.10) ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้
แบบสะเต็ม และสร้างสรรค์มุมมองในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับความรู้ในเนื้อหาวิชา ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และ
4 หลั กสู ตรการศึกษาบัณ ฑิต และนิสิ ตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ก่อนไปฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียนดี การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ธรรมชาติ (SCI57_1.6_2.11) ที่มีจุดประสงค์หลักในการ
สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และพัฒนาทักษะด้านวิชาการ พร้อมบ่มเพาะทักษะวิจัยให้แก่นิสิต
ทุนเรียนดีในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
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นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะได้จัดสรรทุน การศึกษาดี Science จานวน 14 ทุน (SCI57_1.6_2.12)
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศให้ทุน จานวน 1 คนต่อ
หลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต สร้างขวัญกาลังใจ และความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตที่มีความมุ่งมั่นใฝ่
เรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และสร้างแนวโน้มให้นิสิตเลือกการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยในปีการศึกษานี้มีนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจานวน 9 ทุน (SCI57_1.6_2.13) และในเดือนกรกฎาคม 2557
ฝ่ า ยวิ ช าการได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ละสนั บ สนุ น งบประมาณจากคณะให้ ด าเนิ น โครงการต้ น กล้ า วิ ท ยาศาสตร์
(SCI57_1.6_2.14) ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดต้นกล้าวิทยาศาสตร์
คือเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมทักษะ
วิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาอย่า งเปี่ยมไปด้วยความรู้คู่
คุณธรรมสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มดาเนินการโครงการแรก คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอก
สถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ :ต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้แก่นิสิตด้วยการประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ Flipped Classroom รวมทั้งส่งเสริม
การบูรณาการแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้นิสิตสามารถคิดและแก้ไขปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การ
ดาเนินงานได้เริ่มขึ้นในปลายปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมการเขียนโครงการให้กับตัวแทนของนิสิตแต่ละสาขาวิชาและสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้รู้เรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หลักการเขียนโครงการ และงานด้าน
ประกัน คุณภาพที่เกี่ย วข้องกับนิ สิต (SCI57_1.6_3.1) นอกจากนี้คณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นตัวแทนนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเรื่อง ผู้นาองค์กรและประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
(SCI57_1.6_3.2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล กำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการรายงานผลการทากิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต (SCI57_1.6_4.1) ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางในการทากิจกรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้กากับดูแล เพื่อประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละ
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงานผลการประเมินตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผน
กิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_4.2)
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5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้ประเมินความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต (SCI57_1.6_5.1) และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI57_1.6_5.2)
คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตาม/ประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตอยู่เป็นระยะๆ ดังปรากฎ
ในรายงานการประชุมที่นาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในส่วนของการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนั้น ได้
ติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.2.1 (SCI57_1.6_5.1 – รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
4/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558) โดยมีเอกสารประกอบการประชุมคือ รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ครั้งที่ 1/2558 (SCI57_1.6_5.2) และ แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปี 2558-2562 (SCI57_1.6_5.3)
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตนาข้อเสนอและผลการประเมิน
โครงการ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในรอบปีต่อไป ดังปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI57_1.6_6.1)
จากการประชุมติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติพิจารณาแผนพัฒนานิสิตและให้ข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรม
สนั บ สนุ น /ส่ ง เสริ ม การรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ดั ง แผนโครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต
(SCI57_1.6_6.1)

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
6

ผลดำเนินกำร
6

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_1.6_1.1
SCI57_1.6_1.2
SCI57_1.6_1.3
SCI57_1.6_1.4
SCI57_1.6_1.5
SCI57_1.6_2.1
SCI57_1.6_2.2

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562
ภาพถ่ายนิสิตที่เข้าร่วมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
5

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

บรรลุเป้ำหมำย
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รหัสเอกสำร
SCI57_1.6_2.3
SCI57_1.6_2.4
SCI57_1.6_2.5
SCI57_1.6_2.6
SCI57_1.6_2.7
SCI57_1.6_2.8
SCI57_1.6_2.9
SCI57_1.6_2.10
SCI57_1.6_2.11

SCI57_1.6_2.12
SCI57_1.6_2.13
SCI57_1.6_2.14
SCI57_1.6_3.1
SCI57_1.6_3.2
SCI57_1.6_4.1
SCI57_1.6_4.2

SCI57_1.6_5.1
SCI57_1.6_5.2
SCI57_1.6_5.3
SCI57_1.6_6.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์
โครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียน
ดี การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้
ธรรมชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 6/2558 วันที่11
มีนาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 8/2558 วันที่29
เมษายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 13/2558 วันที่6
กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและใบเซ็นชื่อนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
4/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 1/2558
แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปี 2558-2562
แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง และ คุณปราณี ประสงค์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยมี แ น วทางการด าเนิ น งาน
ที่ เ ป็ น ระบบและมี ก ลไกส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้ า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ เช่ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
การจั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
1. มีร ะบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริ หำรงำนวิจัย ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใ นกำรบริ หำรงำนวิจั ย
หรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานวิจัย เช่น การจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ซึ่ง
ได้ รั บ คว า ม ร่ ว ม มื อจ า ก ส า นั ก คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ ร ฒ ใ นก า ร จั ด ท า ระ บ บ SWU
e-Journals System เพื่อเผยแพร่ บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj
(SCI57_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal)
และคณะวิทยาศาสตร์มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน โดยในเว็บไซต์ของคณะมี
พื้ น ที่ จั ด สรรส าหรั บ งานฝ่ า ยวิ จั ย โดยเฉพาะ เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th (SCI57_สกอ2.1_1.2) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
- แผนการดาเนินงานวิจัย และคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยและปัญหาพิเศษ
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
- เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นอกจากนี้ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจาปี
การศึกษา 2557 (SCI57_สกอ2.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 10/2558) ในเรื่องการ
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เข้าถึงข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบต่างๆโดยระบบสารสนเทศ อยู่ในเกณฑ์ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
2.1ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนสร้ ำ งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
หรือศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ล ะ
ประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับห้ องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ไว้ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th (SCI57_สกอ
2.1_2.1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอานวยความสะดวกทางการวิจัย) เพื่อให้นักวิจัย
ได้รับทราบข้อมูล เอื้อต่อการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันในระดับภาควิชา นอกจากนี้จากการสารวจ
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557 (SCI57_สกอ
2.1_2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 10/2558 ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการ
ดาเนิ น งานของฝ่ า ยวิจั ย และสิ่ งสนั บสนุ น การเรี ย นการสอนประจ าปีก ารศึ ก ษา 2557) มี ค วามเห็ น ว่ า มี
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยอยู่ในระดับ 3.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จะ
น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาเพื่ อ จั ด สรรงบประมาณในการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆต่ อ ไป ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีการจัดสรรงบประมาณจานวน 3.5 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ตึก 15
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และ e-book โดยจากการสารวจของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีหนังสือและ
ตาราที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 152,064 เล่ม (SCI57_สกอ2.1_2.2.1 หลักฐานแสดงจานวน
หนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด) นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น
2.3 สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิง ตู้น้าดับเพลิง
อย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร 19 ยังมีระบบฉีด
น้าในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น จาก
ผลการประเมิ น การดาเนิ น งานของฝ่ า ยวิจั ย และสิ่ งสนั บสนุ นด้ า นการวิ จั ย คณะวิท ยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (SCI57_สกอ2.1_2.3.1 รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/2557) โดย
ได้รับคะแนนประเมินรวมอยู่ในระดับ 4.02 คะแนนจาก 5 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบ
ประเมิน ในเรื่ อง ความเสถียรของระบบสาธารณูปโภค ระบบน้า และ ระบบไฟ ของตึก 19 (SCI57_สกอ
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2.1_2.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 10/2558 ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2557) ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์
ได้ดาเนินการติดตามและแก้ไขเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค และเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้
เสถียรภำพของระบบสำธำรณูปโภค
 ติดตั้งเครื่องสูบน้าอาคาร 19 จานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดึงน้าขึ้นกักเก็บบน
แท็งก์น้าอาคาร 19 ชั้นดาดฟ้า (ชั้น23) ช่วยลดการทางานของเครื่องสูบน้าที่มีอยู่เดิมซึ่ง
มีประสิทธิภาพการทางานที่ลดน้อยลง (SCI57_สกอ2.1_2.3.3 รูปภาพเครื่องสูบน้า
อาคาร 19 ) โดยเครื่องดังกล่าวนี้สลับการใช้งานในกรณีที่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย
 ติดตั้งระบบไฟสารองในชั้น 9 11 12 และ 17 ในอาคาร 19 (SCI57_สกอ2.1_2.3.4
รูปภาพเครื่องสารองไฟ)
ควำมปลอดภัย ในคณะวิทยำศำสตร์
 ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด ที่อาคาร 15
บริเวณทางเดินชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาหรับนักวิจัยที่ต้องทางานที่
ห้องแลบในอาคาร 15 อีกด้วย (SCI57_สกอ2.1_2.3.5 รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบอินฟาเรด)
ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย
 คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การจัดทาวารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU e-Journals System เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนิน
กิจกรรมการจัดทาวารสาร อาทิ การส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว โดยระบบ SWU e-Journals System จะเป็น
เครื่องมือที่มีส่วนช่วยลดขั้นตอนการทางานของกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความ
ทั้งที่เ ป็ น บุ คลากรภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย สามารถส่ งบทความผ่ านระบบ
ดังกล่าวได้จากทั่วทุกแห่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังเป็นสื่อช่องทาง
ในการเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วได้อย่างแพร่หลาย โดยผู้ที่สนใจ
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง บ ท ค ว า ม ที่ ไ ด้ ล ง ตี พิ ม พ์ อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj (SCI57_สกอ2.1_2.3.6 หลักฐานหน้า
เว็บไซด์ ระบบ e-journal)

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

52

2.4 กิ จ กรรมวิ ช ำกำรที่ ส่ ง เสริ ม งำนวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ เช่ น กำรจั ด ประชุ ม วิ ช ำกำร
ก ำ ร จั ด แ ส ด ง ง ำ น ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ก ำ ร จั ด ใ ห้ มี ศ ำ ส ต ร ำ จ ำ ร ย์ อ ำ คั น ตุ ก ะ ห รื อ ศ ำ ส ต ร ำ จ ำ ร ย์
รับเชิญ (visiting professor)
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
2.4.1 มีการจั ดโครงการเพื่อให้ นิสิ ตได้นาเสนอโครงงานหรือปั ญหาพิเศษ โดยมีการจัดโครงการ
นาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีการแสดงผล
งานวิจัย ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์ ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ และส่งเสริมให้นิสิต
นาเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นิสิตได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการสื่อสาร (Language) ในการสื่อสารผลงานของตนเองเพื่อถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และใช้
ไอซีที (Information Communication Technology) ในการจัดการการนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามอัตตลักษณ์ที่ มหาวิทยาลัยกาหนด
นอกจากนี้ ใ นโครงการฯ ดัง กล่ า ว มี ก ารจั ดโครงการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง การจั ดการศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิศาล สร้ อยธุห ร่า (ที่ปรึกษาสถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดย ดร.ญาดา
มุกดาพิทักษ์ (รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)) (SCI57_สกอ2.1_2.4.1 รายงานสรุปโครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2557)
2.4.2 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาให้
ความรู้ และเปิ ด โลกทัศ น์ ทั้ง ในด้ า นทิ ศ ทางการวิจั ย และนโยบายการวิ จั ยของชาติด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ให้แก่คณาจารย์และบุคคลากรในคณะ นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยจะรวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ที่เกิดจากการอภิปรายดังกล่าวไปจัดทา กรอบงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้ห น่ว ยงานใช้เป็นแนวทางในการบริห ารจัดการการวิจัยและ
ดาเนินการวิจัย รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทางในการประเมินข้อเสนอการวิจัยของคณะ
และนอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเชิญ Prof.Julian Poulter มาเป็น
ศาสตราจารย์รับเชิญในสาขาฟิสิกส์จาก เพื่อเพิ่มเติมเพื่อหาการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.
สาขาวิชาฟิสิกส์
3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะ
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วิท ยาศาสตร์ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเงิ น รายได้ เป็ นจ านวน ร้อ ยละ 5 ของจานวนงบประมาณเงิน รายได้ค ณะ
วิทยาศาสตร์ ทั้งหมด โดยในจานวน ร้อยละ 5 นั้นได้นามาจัดสรรสาหรับเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์และ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,095,290 บาท (สองล้านเก้าหมื่น
ห้าพันพันสองร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งใช้เป็นงบประมาณจัดสรรให้กับทุนวิจัยที่เสนอขอในช่วงปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 8
แผนงานวิจัย (24 โครงการวิจัยย่อย) และอีก ร้อยละ 10 จานวน 232,810 (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาท)
ได้ใช้จัดสรรให้เป็นงบประมาณสาหรับการจัดการเรียนรู้ (KM) (SCI57_สกอ2.1_3.1_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
และในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวน ร้อยละ 5.5 ของ
จานวนงบประมาณทั้งหมดสาหรับการวิจัย เป็นจานวนเงิน 2,932,644 (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่ สิบสี่
บาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 2,639,379.60 (สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หก
สิบสตางค์) ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัยทั้งสิ้น 3 แผนงานวิจัย (9 โครงการวิจัยย่อย) และ 26 โครงการ
(SCI57_สกอ2.1_3.2_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และอีกจานวนร้อยละ 10 เป็น
เงินจานวน 293,264.40 (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาท สี่สิบสตางค์) เป็นงบประมาณการจัดโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆมาให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ทั้งในด้านทิศ
ทางการวิจัย และนโยบายการวิจัยของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่คณาจารย์และบุคคลากรในคณะ
นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยจะรวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกิดจากการอภิปรายดังกล่าวไปจัดทา กรอบงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการการวิจัยและดาเนินการวิจัย รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทางในการประเมินข้อเสนอการวิจัยข องคณะ
(SCI57_สกอ2.1_3.3_สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นอกจากนี้ คณะวิท ยาศาสตร์ ยั งได้จั ดสรรงบประมาณเพิ่มเติ มที่นอกเหนือจากงบประมาณข้างต้ นในการ
สนั บ สนุ น โครงการการจั ด ท าวารสารวิ ท ยาศาสตร์ มศว เป็ น จ านวนเงิ น 250,000 บาท (SCI57_สกอ2.1_3.4_
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยวารสารดังกล่าว
นั้นมีกาหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องจึงทาให้วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
4. จัดสรรงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว อย่างต่อเนื่อง โดยมีกาหนด
ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ฉบับเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ของบุคคลากรสายวิชาการทั้งภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายรักษ์วิจัยเป็นสื่อกลางที่มีการร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงานการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นสื่อกลาง โดยคณาจารย์สามารถขอสมัครรับทุนอุดหนุน
การไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ หรือทุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงบประมาณ
อุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
และคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาหรับคณาจารย์ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์สายวิชาการ และทั้งยังเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติเงินสนับสนุน ให้กับ
บุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพื่อไปเสนอผลงานในต่างประเทศ (SCI_57_สกอ2.1_4.1
หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา)
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10 จากงบประมาณ ร้อยละ 5 ที่ฝ่ายวิจัยได้รับจัดสรร)
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดการโครงการ โครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกรียติจาก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการ
พัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (SCI57_สกอ2.1_5.1 สรุปโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
คณะวิทยาศาสตร์มีการให้เกียรติและยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยในปีการศึกษา 2557 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST
Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยใน
พระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2558
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์
ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young
researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น
โดยในโอกาสนี้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติผ่านทางสื่ ออิเลคโทร
นิคอีกด้วย (SCI57_สกอ2.1_5.2 รูปภาพการมองช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์)
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็ น สื่ อกลางให้ กับคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุสิ ทธิบัตร โดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์เป็น ตัว แทนคณาจารย์ ผู้มีความจานงยื่นขอจดอนุสิ ทธิบัตรไปยื่นคาร้องในการขอจดอนุสิ ทธิบัตรต่อกร
มทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา อนึ่ ง คณาจารย์ ที่มี ค วามประสงค์ ขอยื่ นจดจะต้ องด าเนิน ตามระเบียบและกลไกที่ส ถาบั น
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยวางไว้ กล่าวคือ เครือข่ายรักษ์วิจัยเป็นสื่อกลางที่มีการร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงาน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นสื่อกลาง โดยในแต่ละหน่วยงา นจะมี
บุคลากรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ดาเนินการรวบรวมใบคาร้อง และส่งไปยัง
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (SCI57_สกอ2.1_6.1 เอกสารแบบคาร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร) โดยสรุปเป็น
ขั้นตอนดังนี้
นักวิจยั เจ้าของผลงาน ผูม้ ีความประสงค์จะขอคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นเอกสารคาร้องแจ้งความจานงขอให้ดาเนินการมายัง
ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมแบบคา
ร้อง เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณบดีลงนามพร้อม

ประสานงานการดาเนินงานไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจยั

นักวิชาการศึกษา (ตัวแทนจากสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจยั ) ที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก (เลขที่
ใบอนุญาต 2271) ตรวจสอบ และดาเนินการยื่นขอความ
คุ้มครอง

ผู้ประสานงานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานแจ้ง
ความคืบหน้าต่างๆ และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วทา
การแจ้งผลแก่นกั วิจยั

ฝ่ายวิจัย แจ้งผลอย่างเป็นทางการแก่ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ และ
เชิดชูเกียรติ
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ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
5
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_สกอ2.1_1.1
SCI57_สกอ2.1_1.2
SCI57_สกอ2.1_1.3
SCI57_สกอ2.1_2.1.1
SCI57_สกอ2.1_2.1.2
SCI57_สกอ2.1_2.2.1
SCI57_สกอ2.1_2.3.1
SCI57_สกอ2.1_2.3.2
SCI57_สกอ2.1_2.3.3
SCI57_สกอ2.1_2.3.4
SCI57_สกอ2.1_2.3.5
SCI57_สกอ2.1_2.3.6
SCI57_สกอ2.1_2.4.1
SCI57_สกอ2.1_3.1
SCI57_สกอ2.1_3.2
SCI57_สกอ2.1_3.3
SCI57_สกอ2.1_3.4
SCI57_สกอ2.1_4.1
SCI57_สกอ2.1_5.1
SCI57_สกอ2.1_5.2
SCI57_สกอ2.1_6.1

ผลดำเนินกำร
5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
5

บรรลุเป้ำหมำย


รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการวิจัย
รายงานประชุดคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอานวยความสะดวกทางการวิจัย
รายงานประชุดคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
หลักฐานแสดงจานวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด
รายงานประชุดคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557
รายงานประชุดคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
รูปภาพเครื่องสูบน้า อาคาร 19
รูปภาพเครื่องสารองไฟ
รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal
สรุปโครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนังสือขออนุมัติค่าใช้ในการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ อาจารย์นุวีย์
วิวัฒนวัฒนา
สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปภาพการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
เอกสารแบบคาร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง และ คุณปราณี ประสงค์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะคือ เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ
ทั้ ง นี้ เงิ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ค ณะได้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะกลุ่ม ค1

จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรกำรคำนวณ
1. ค านวณจ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได้ =

X5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมำยเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ ป ระ จ าหรื อ นั ก วิ จั ย แต่ ไ ม่ ส ามารถนั บ เงิ น โครงการวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ที่ บุ ค ลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

จานวนอาจารย์ประจา

148,228.11 บาท/คน

(20,455,479 บาท)

และนักวิจัย (138 คน)

คะแนนประเมินตนเอง
3.37

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

3.37



≥220,000 บาท/คน 148,228.11 บาท/คน
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คณะวิทยาศาสตร์มีเงิน ทุนสนั บสนุนงานวิจัยเป็นเงินจานวน ในช่ว งปีการศึกษา 2557

เป็น เงินจานวน

20,255,479 บาท จาแนกตามแหล่งทุนวิจัยเป็นทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นเงินจานวน 13,763,750 บาท และทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงินจานวน 6,691,729 บาท โดยมีอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 138 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 148,228.11 บาท/คน คิดเป็น 3.37 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ส.ค.57-ก.ค.58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_1

ภายใน

80,000

100

80,000

SCI57_สกอ2.2_2

ภายใน

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_3

ภายใน

50,000

100

50,000

SCI57_สกอ2.2_4

ภายใน

1

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

2

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

3

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

4

ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ

การศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีเสียดเทศโดย
กระบวนการย้อมแบบจุ่มอัด-หมัก
การพัฒนาขนมไทยในภาชนะชนิดอ่อนตัวพร้อม
ส.ค.57-ก.ค.58
บริโภค
การใช้พลังงานคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคสาหรับการย้อม ส.ค.57-ก.ค.58
ผ้าฝ้ายด้วยสีเสียดเทศโดยกระบวนการย้อมแบบจุม่
อัด-หมัก
การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ
ส.ค.57-ก.ค.58

5

ผศ.สิริมนต์ ชายเกตุ

การบริโภคขนมไทยในวัยผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

ตค.57-กย.58

85,000

100

85,000

SCI57_สกอ2.2_5

ภายใน

6

อ.ศิรินันท์ แก่นทอง

180,000

100

180,000

SCI57_สกอ2.2_6

ภายใน

7

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

180,000

100

180,000

SCI57_สกอ2.2_7

ภายใน

8

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

429,000

50

214,500

SCI57_สกอ2.2_8

ภายใน

9

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

การเตรียมและทดสอบสมบัติแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจาก ตค.57-กย.58
ชานอ้อย
การดูดซับสีย้อมจากสารละลายด้วยวัสดุเชิงประกอบ ตค.57-กย.58
ไคโตซาน/กากกาแฟ
การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตออร์กาโนเคลย์/พอ ธ.ค.57-พ.ย.58
ลิแลคติกแอซิดที่ย้อมได้
การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะด้วยวัสดุเชิง
มี.ค.58-ก.พ.59
ประกอบระดับนาโนไคโตซาน/มอนต์โมริลโลไนต์ดดั
แปร

300,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_9

ภายใน
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

10 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

11 อ.ฐาปนาชล ธนานารถ

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์และระบาดวิทยาของ
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียวงศ์
Heterophyidae ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา
การศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในวงศ์
Heterophyidae โดยเทคนิค Multiplex PCR

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ส.ค.57-ก.ค.58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

91,500

100

91,500

SCI57_สกอ2.2_10

ภายใน

ตค.57-กย.58

170,000

100

170,000

SCI57_สกอ2.2_11

ภายใน

12 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

พลวัตรการติดเชื้อพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae
ระยะตัวอ่อนในสัตว์น้าบางชนิดในจังหวัดนครนายก

พค.58 - เมย.
59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_12

ภายใน

13 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

อุบัติการณ์และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิ
ใบไม้ในหอยน้าจืดวงศ์ Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี

ก.ค 58-มิ.ย 59

100,000

100

100,000

SCI57_สกอ2.2_13

ภายใน

14 อ.ธนวรรณ เตชางกูร

การระบุชนิดเชิงโมเลกุลและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียวงศ์ Heterophyidae
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบเพื่อการ
ตรวจหาเชื้อแองจิโอสตรองไจลัสแคนโตเนนซิส

ส.ค.57-ก.ค.58

53,500

100

53,500

SCI57_สกอ2.2_14

ภายใน

ธ.ค.57-พ.ย.58

829,700

60

497,820

SCI57_สกอ2.2_15

ภายใน

การค้นหา microsatellite marker จาเพาะสาหรับ
พยาธิหนอนตัวกลม Angiostrongylus
cantonensis

1 เม.ย58 –31
มี.ค59

206,818

100

206,818

SCI57_สกอ2.2_16

ภายนอก

15 อ.ธนวรรณ เตชางกูร
16 อ.ธนวรรณ เตชางกูร
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ต.ค.57 - ก.ย.
58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

175,000

50

87,500

SCI57_สกอ2.2_17

ภายใน

ธ.ค.57 – ต.ค.
58

669,100

50

334,550

SCI57_สกอ2.2_18

ภายใน

ตค.57-กย.58

120,000

100

120,000

SCI57_สกอ2.2_19

ภายใน

การศึกษาลักษณะของสายพันธุ์กลายของ
ตค.57-กย.58
Lactobacillus paracasei ที่ดื้อต่อการติดเชื้อด้วย
เฟจ
ประสิทธิภาพในการใช้วิธีทางกายภาพและเคมีในการ พ.ย.57-ต.ค.58
ยับยั้งแบคทีริโอเฟจที่ตดิ เชื้อในผลิตภัณฑ์นมหมัก

175,000

100

175,000

SCI57_สกอ2.2_20

ภายใน

187,000

100

187,000

SCI57_สกอ2.2_21

ภายใน

การพัฒนาชุดตรวจ immunochromatographic
ตค.57-กย.58
strip test ต่อไวรัส infectious myonecrosis
virus (IMNV)
การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีสาหรับใช้ตรวจการติด ธ.ค. 57-พ.ย.58
เชื้อไวรัสโรคทอร่าในกุ้ง

180,000

100

180,000

SCI57_สกอ2.2_22

ภายใน

764,600

100

764,600

SCI57_สกอ2.2_23

ภายใน

17 ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอของเชื้อ
Shigella species จากสิ่งส่งตรวจทางคลีนิค

18 ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

การผลิต สกัดแยก และคุณสมบัตใิ นการย่อยสลาย
พอลิไฮดรอกซีบิวไทเรท (PHB) ที่ผลิตได้จากวัสดุ
ราคาถูกจากเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูง
การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรียส์ ่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณคลองแสนแสบ

19 อ.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
20 รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

21 รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
22 ผศ.ศิวาพร ลงยันต์

23 ผศ.ศิวาพร ลงยันต์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

หมำยเหตุ
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ตค.57-กย.58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

190,000

100

190,000

SCI57_สกอ2.2_24

ภายใน

หมำยเหตุ

24 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อความเครียดจาก
ภาวะแล้งของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

25 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ความสามารถในการทนแล้งของข้าวพันธุ์เล็บนก
ปัตตานีภายใต้ความเครียดจากสภาวะแล้ง

พค.58 - เมย.
59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_25

ภายใน

26 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม

การใช้สารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด์ในการเพิ่ม พ.ย.57-ส.ค58
ผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสิงห์บุรี

300,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_26

ภายนอก

27 รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold
nanoparticle hybridization probe ที่จาเพาะต่อ
ยีน tlh สาหรับการตรวจการติดเชื้อ Vibrio
parahaemolyticusในกุ้ง
การโคลนและการศึกษาคุณสมบัตขิ อง Toll
receptors จากกุ้งก้ามกรามMacrobrachium
rosenbergii
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธี
allele specific PCR ที่จาเพาะต่อยีน gryBสาหรับ
การตรวจวินจิ ฉัยเชื้อ Aeromonas caviae

มี.ค.58-ก.พ.59

500,000

30

150,000

SCI57_สกอ2.2_27

ภายใน

มิ.ย.56-มิ.ย.59

1,200,000

100

400,000

SCI57_สกอ2.2_28

ภายนอก สัญญา 3 ปี
(หาร 3)

ธ.ค.57-พ.ย.58

557,700

100

557,700

SCI57_สกอ2.2_29

ภายใน

28 รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

29 รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

30 อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

การผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากราในสกุลHypoxylon
และการระบุชนิดด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด

31 อ.ประภากร ตันตโยทัย

การคัดเลือกและจาแนกแบคทีเรียผู้ย่อยสลาย
เซลลูโลสที่ทนทานต่อความร้อนและไอออนิคลิควิด
เพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวมขั้นตอน
การจัดจาแนกและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของไล
เคน
การระบุชนิดของไผ่เศรษฐกิจในสกุล
Dendrocamusโดยใช้ SCAR marker
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสอยดาวในการสารวจชะนีมงกุฎเพื่อ
กาหนดพื้นที่ลาดตระเวน
การคัดแยกยีสต์และราที่เหมาะสมในการผลิตสารสี

32 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจิ
33 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจิ
34 อ.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

35 อ.วัลภา หล่อเหลีย่ ม
36 อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

37 อ.อนิษฐาน ศรีนวล

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไล
เปสเพื่อใช้ในการรีไซเคิลพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ
แลกไทด์
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุลชงโค
(Bauhinia L.) วงศ์ถวั่ (Leguminosae-
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ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
มี.ค.58-ก.พ.59

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

หมำยเหตุ

250,000

50

125,000

SCI57_สกอ2.2_30

ภายใน

พค.58 - เมย.
59

70,000

50

35,000

SCI57_สกอ2.2_31

ภายใน

1 ต.ค 55 30 ก.ย.60
ธ.ค.57-พ.ย.58

6,632,700

70

928,578

SCI57_สกอ2.2_32

300,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_33

ภายนอก สัญญา 5 ปี
(หาร 5)
ภายใน

ก.ค.58 – มิ.ย.
59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_34

ภายใน

ก.ค.58 – มิ.ย.
59
ก.ค.58 – มิ.ย.
59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_35

ภายใน

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_36

ภายใน

ก.ค 58 - มิ.ย
59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_38

ภายใน
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

พค.58 - เมย.
59

100,000

90

90,000

SCI57_สกอ2.2_39

ภายใน

พ.ค.58 – เม.ย.
59

100,000

90

90,000

SCI57_สกอ2.2_40

ภายใน

ก.ค 58 - มิ.ย
59
ส.ค. 57 - ก.ค.
58

100,000

100

100,000

SCI57_สกอ2.2_42

ภายใน

65,000

100

65,000

SCI57_สกอ2.2_43

ภายใน

การศึกษาคุณสมบัติของ colrimetric
ส.ค. 57 - ก.ค.
chemosensor สาหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนของ
58
โลหะทรานซิชัน
ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชันด้วยการ
ต.ค.57 - ก.ย.
เปลี่ยนสีโดย Schiff base - naphthalene-2-ol
58

65,000

100

65,000

SCI57_สกอ2.2_44

ภายใน

165,000

90

148,500

SCI57_สกอ2.2_45

ภายใน

180,000

100

180,000

SCI57_สกอ2.2_46

ภายใน

หมำยเหตุ

Caesalpinioideae) บางชนิดในประเทศไทย
38 อ.อนิษฐาน ศรีนวล

39 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์

40 อ.ธนิต ศิริบุญ
41 ผศ.แพน ทองเรือง
42 อ.ปิยะดา จิตตั้งประเสริฐ

43 ผศ.แพน ทองเรือง
44 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

อนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้าตกถ้าจงอางสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
อนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้าตกถ้าจงอางสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
ซิสเทเมติกส์และการกระจายตัวของหอยน้าจืดวงศ์
Thiaridae ในจังหวัดราชบุรี
การสังเคราะห์ colorimetric chemosensors
สาหรับเป็นตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชัน

ฤทธิ์การต้านไวรัสหัวเหลืองของตัวยับยั้งซีรีนโปรทีเน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ต.ค.57 - ก.ย.
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

สจากกุ้งกุลาดา
45 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

46 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา
47 ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

48 รศ.วีณา เสียงเพราะ

49 รศ.พรพิมล ม่วงไทย
50 อ.พรทิพย์ บุญศรี

การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสของตัวยับยั้งซีรีน
โปรทีเนสแบบคาซาลชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาดา
Panaeus monodon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียในช่องปาก
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแมงโกสตินด้วย
ปฏิกิริยาของเอนไซม์จากราเอนโดไฟต์
Biotransformation of mangostins by
endophytic fungi
การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทองแดงปริมาณน้อยที่มี
ความจาเพาะสูงด้วยอุปกรณ์ปฏิบตั ิการบนกระดาษ
ร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในอาหารทะเลสดและ
อาหารทะเลแปรรูป
การจาลองพลวัตเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอสโฟเม
วาโลเนตไคเนสและซับสเตรต/ตัวยับยั้งโดยระเบียบ
วิธีการผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์
โมเลกุล
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ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

หมำยเหตุ

ก.ค.58-มิ.ย.60

600,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_47

ภายนอก สัญญา 2 ปี
(หาร 2)

ก.ค 58-มิ.ย 59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_48

ภายใน

ตค.57-กย.58

125,000

100

125,000

SCI57_สกอ2.2_49

ภายใน

ตค.57-กย.58

150,000

100

150,000

SCI57_สกอ2.2_50

ภายใน

ตค.57-กย.58

190,000

100

190,000

SCI57_สกอ2.2_51

ภายใน

ตค.57-ต.ค.58

105,000

100

105,000

SCI57_สกอ2.2_52

ภายใน

67

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

51 อ.พรทิพย์ บุญศรี

52 ผศ.นวลละออ รัตน์วมิ าน
วงศ์
53 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสิรฐ

54 นางสาวสมพร ติยะศรี
55 อ.ศิริขวัญพล ประทีป

56 อ.ศิริขวัญ พลประทีป
57 อ.ศิริขวัญ พลประทีป

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
พ.ย.57-กย.58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

100,000

60

60,000

SCI57_สกอ2.2_53

ภายใน

ตค.57-กย.58

165,000

90

148,500

SCI57_สกอ2.2_54

ภายใน

การพัฒนาชุดเครื่องมือขนาดเล็กสาหรับการ
วิเคราะห์กลุ่มวิตามินที่ละลายในน้าได้พร้อมกันหลาย
ชนิด
การหาปริมาณของCu2+ และ Cu3+ ด้วยวิธีไทเทรต
ในตัวนายวดยิ่ง Y134
การศึกษาหน้าที่ของตัวยับยั้งเซรีนโปรตีเนสแอลฟาทู
แม็กโคโกลบูลินที่ตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสใน
กุ้ง
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดหยาบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่และข้าวไรซ์เบอร์รี่

ตค.57-กย.58

160,000

80

128,000

SCI57_สกอ2.2_55

ภายใน

ตค.57-กย.58

50,000

8

4,000

SCI57_สกอ2.2_56

ภายใน

ตค.57-กย.58

180,000

100

180,000

SCI57_สกอ2.2_57

ภายใน

พค.58 - เมย.
59

68,000

100

68,000

SCI57_สกอ2.2_58

ภายใน

การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทู

ก.ค.58-มิ.ย.60

600,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_59

ภายนอก สัญญา 2 ปี
(หาร 2)

การคัดเลือกหาตัวยับยั้งการทางานของเอนไซม์
ACCase ในหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli)
จากสารในฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เครื่องดื่มและยาน้าที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

หมำยเหตุ

68

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

58 อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม

59 อ.สุจิตรา ศรีสังข์
60 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

61 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว

62 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว
63 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว
64 รศ.วีณา เสียงเพราะ

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าแบบไม่
สัมผัสการละลายและวัดค่าทางแสงร่วมกับการใช้
อุปกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบการไหล
สาหรับหาปริมาณซัลไฟด์และเอทานอลในไวน์
การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์ในตัวอย่างชีวภาพ
จากหนอนไหมทีไ่ ด้รับใบหม่อนผสมอนุภาคนาโนซิงค์
การพัฒนาชุดเครื่องมืออย่างง่ายขนาดเล็กสาหรับ
การวิเคราะห์ปริมาณไบโอเอทานอลที่ผลิตจากพืช
พลังงานทดแทน
การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของอนุพันธ์
2-((4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl)-1,2,3,4tetrahydroisoquinoline
การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะไรมาเตสของ
อนุพันธ์ 1,2,3-ไครอะโซล
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอินโดลไตรอะโซลชนิดใหม่
การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์และ/หรือ
สารประกอบอนินทรีย์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมแบบ
มองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตร
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ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ก.ค.58-มิ.ย.60

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

หมำยเหตุ

600,000

100

300,000

SCI57_สกอ2.2_60

ภายนอก สัญญา 2 ปี
(หาร 2)

ตค.57-กย.58

160,000

80

128,000

SCI57_สกอ2.2_61

ภายใน

ธ.ค.57-พ.ย.58

171,600

80

137,280

SCI57_สกอ2.2_62

ภายใน

ธ.ค.57-พ.ย.58

350,000

80

280,000

SCI57_สกอ2.2_63

ภายใน

มี.ค.58-ก.พ.59

250,000

100

250,000

SCI57_สกอ2.2_64

ภายใน

มิ.ย.56-มิ.ย.58

480,000

100

480,000

SCI57_สกอ2.2_65

ภายนอก

ธ.ค.57-พ.ย.58

290,800

100

290,800

SCI57_สกอ2.2_66

ภายใน

69

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

หมำยเหตุ

องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวเิ คราะห์เพื่อนวัตกรรม
ทางการตรวจวัด (ผู้ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล)
การประเมินความเป็นได้ในการเตรียมกรดเฟอร์รูริก
จากข้าวโพดและหน่อไม้
การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผ่เพื่อดูดซับสารพิษ

กย. 57-สค.60

3,750,000

100

1,250,000

SCI57_สกอ2.2_67

ภายนอก สัญญา 3 ปี
(หาร 3)

ธ.ค.57-พ.ย.58

281,800

100

281,800

SCI57_สกอ2.2_68

ภายใน

ก.ค.58 – มิ.ย
59
พค.58 - เมย.
59
กย. 57-สค.60

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_69

ภายใน

45,000

100

65,000

SCI57_สกอ2.2_70

ภายใน

3,750,000

100

1,250,000

SCI57_สกอ2.2_71

ภายนอก สัญญา 3 ปี
(หาร 3)

65,000

100

45,000

SCI57_สกอ2.2_72

ภายใน

1,555,000

100

518,333

SCI57_สกอ2.2_73

ภายนอก สัญญา 3 ปี
(หาร 3)

ของเงิน
65 รศ. วีณา เสียงเพราะ

66 รศ.พรพิมล ม่วงไทย
67 รศ.พรพิมล ม่วงไทย
68 อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
69 อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

70 อ.ดวงแข ศรีคุณ
71 รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ
การพัฒนาชุดตรวจวัดโลหะหนักและยากาจัดศัตรูพืช
ด้วยโลหะเงินนาโน" ภายใต้โครงการองค์ความรู้ใหม่
ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด (ผู้
ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.
อรวรรณ ชัยลภากุล)
การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ
Interaction studies of new probe with
proteins
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พค.58 - เมย.
59
1 ธ.ค.55-30
พ.ย.58

70

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

72 รศ.อภิญญาชัยวิสุทธางกูร

Synthesis of new protein cleaving reagents
for ligand protein interaction

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
1 มิ.ย.57-31
พ.ค.60

240,000

100

80,000

SCI57_สกอ2.2_74

ภายนอก สัญญา 3 ปี
(หาร 3)

73 รศ.สุนติ ย์ สุขสาราญ

การค้นพบยาที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
30 กย 56 - 30
สมุนไพรไทยและจีน (สกว)
ก.ย.58
ระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ ส.ค. 57 - ก.ค.
สาหรับผู้สูงวัยหรือผู้พิการ
58
ระบบค้นหาแหล่งกาเนิดเสียงภายในอาคารโดยใช้
ต.ค.57-ก.ย.58
แผนที่การสะท้อน
การเล่นบอร์ดเกมส์ด้วยคลื่นสมอง
ส.ค.57-พ.ค.58

4,000,000

10

200,000

SCI57_สกอ2.2_75

67,000

100

67,000

SCI57_สกอ2.2_76

ภายนอก สัญญา 2 ปี
(หาร 2)
ภายใน

175,000

100

175,000

SCI57_สกอ2.2_77

ภายใน

85,000

100

85,000

SCI57_สกอ2.2_78

ภายนอก

การหาตาแหน่งและทิทศทางของเสียงโดยทางานบน ส.ค.57-พ.ค.58
หุ่นยนต์เคลื่อนไหว
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนสาหรับตรวจจับ ส.ค. 57 - ก.ค.
การล้มและแจ้งตาแหน่งการล้ม
58

37,000

100

37,000

SCI57_สกอ2.2_79

ภายนอก

63,000

100

63,000

SCI57_สกอ2.2_80

ภายใน

กรอบการทางานด้านการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล ต.ค.57-ก.ย.58
เอกสารสาหรับการวิเคราะห์เครือข่ายผู้ก่อความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจาก
ข้อมูลข่าว
การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยแอคเซเลอโรมิเตอร์ ส.ค. 57 - ก.ค.
บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
58

145,000

100

145,000

SCI57_สกอ2.2_81

ภายใน

75,000

100

75,000

SCI57_สกอ2.2_82

ภายใน

74 อ.จันตรี ผลประเสริฐ
75 อ.จันตรี ผลประเสริฐ
76 อ.จันตรี ผลประเสริฐ
77 อ.จันตรี ผลประเสริฐ
78 อ.ศุภชัย ไทยเจริญ
79 อ.ศุภชัย ไทยเจริญ

80 อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน
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ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

หมำยเหตุ

71

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

81 อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์
82 ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์
83 ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์
84 อ.ญานิน กองทิพย์

85 อ.ญานิน กองทิพย์
86 อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

87 อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

88 อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธสี โมแก
รมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอร์ม
การตรวจจับการหมุนด้วยไจโรสโคปบนแพลตฟอร์ม
แอนดรอยด์
แอปพลิเคชันเกมส์แอนดรอยด์สาหรับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้วยหลักการเปรียบเทียบภาพ
การศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนิสิตโดยใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณ 382
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
การศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนิสิตในการจัดค่ายคณิตศาสตร์
การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ
สภาพโครงสร้างของดินซึ่งแบ่งเป็นสามชั้นโดยตัวนา
ไฟฟ้ามีลักษณะเป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในชั้นโอเวอร์
เบอร์เดิ้น
การสร้างและพัฒนาอัลกอริทึมสาหรับการหาความ
น่าจะเป็นที่จะได้รับชัยชนะเพื่อการเปรียบเทียบของ
ผลลัพธ์แบบไบนารี่ของข้อมูลสองกลุ่ม
แอปพลิเคชั่นสร้างการ์ตูนล้อเลียนจากภาพถ่ายบน
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ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ก.ค 58-มิ.ย 59

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_83

ภายใน

ส.ค. 57 - ก.ค.
58
ก.ค 58 - มิ.ย
59

75,000

100

75,000

SCI57_สกอ2.2_84

ภายใน

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_85

ภายใน

ส.ค. 57 - ก.ค.
58

56,000

100

56,000

SCI57_สกอ2.2_86

ภายใน

ส.ค. 57 - ก.ค.
58
ต.ค.57 - ก.ย.
58

31,500

100

31,500

SCI57_สกอ2.2_87

ภายใน

80,000

100

80,000

SCI57_สกอ2.2_88

ภายใน

ต.ค.57-ก.ย.58

180,000

50

90,000

SCI57_สกอ2.2_89

ภายใน

ส.ค.57-พ.ค.58

56,000

100

56,000

SCI57_สกอ2.2_90

ภายนอก

หมำยเหตุ
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

การศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาแคลคูลสั
เรื่องโจทย์ประยุกต์คา่ สูงสุดและค่าต่าสุดโดยการจัด
กิจกรรมใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเป็นเชิงระนาบของกราฟกระโดด-K

ก.ค 58-มิ.ย 59

60,000

100

60,000

SCI57_สกอ2.2_91

ภายใน

ก.ค 58 - มิ.ย
59
ก.ค 58-มิ.ย 59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_92

ภายใน

46,800

100

46,800

SCI57_สกอ2.2_93

ภายใน

ก.ค 58 - มิ.ย
59
ก.ค 58-มิ.ย 59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_94

ภายใน

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ2.2_95

ภายใน

ต.ค.57 - ก.ย.
58

175,000

100

175,000

SCI57_สกอ2.2_96

ภายใน

ธ.ค.57-พ.ย.58

322,200

100

322,200

SCI57_สกอ2.2_98

ภายใน

หมำยเหตุ

ระบบ iOS
89 อ.ขวัญ เพียซ้าย

90 อ.ชิรา ลาดวนหอม
91 อ.นพดล วิชิตสงคราม

92 ผศ.วรานุช แขมมณี
93 อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์

94 อ.อารียา เอี่ยมบู่
95 ผศ.ศิรลิ ักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

วิธีการขยายกระบวนการสุ่มเกาส์เซียนไปสู่
กระบวนการสุ่มเกาส์เซียนในปริภมู ิที่สูงขึ้นและได้
สมบัตไิ อโซโทรปิก
ค่าสุดขีดสาหรับแกมมาเลเบิลลิงของกราฟวงที่มี
คอร์ด
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกงานทาหรือ
การศึกษาต่อของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาแถบช่องว่างพลังงานของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนทองคา
การประมาณและการวิเคราะห์การแผ่รังสีดวง
อาทิตย์มายังโลกโดยวิธีการเชิงตัวเลข
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73

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

96 รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ
97 ผศ.สุพจน์ มุศิริ

การศึกษาการกาจัดสีย้อมด้วยเถ้าลอยบิทูมินัส

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ต.ค.57 - ก.ย.
58
ธ.ค.57-พ.ย.58

180,000

30

54,000

SCI57_สกอ2.2_99

ภายใน

145,300

100

145,300

SCI57_สกอ
2.2_101

ภายใน

98 อ.ปณิธาน วนากมล

สมบัตเิ ชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตที่เสริมแรงด้วย เม.ย. 58 - มี.ค.
เส้นใยซิลิกาจากกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต
59

100,000

100

100,000

SCI57_สกอ
2.2_103

ภายใน

99 อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

การศึกษาเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไททาเนตพีแอล
ซีทีด้วยเทคนิคหล่อแผ่นบาง
การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้
แบบจาลองระบบรวมแสง
การเตรียมแท่งนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นกระจกอัจฉริยะ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลโฮโลแก
รมสาหรับห้องปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน

ก.ค.58-มิ.ย.59

70,000

90

63,000

ภายใน

พค.58 - เมย.
59
ก.ค.58-มิ.ย.59

53,900

100

53,900

70,000

100

70,000

ก.ค.58-มิ.ย.59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ
2.2_105
SCI57_สกอ
2.2_106
SCI57_สกอ
2.2_107
SCI57_สกอ
2.2_108

การเตรียมขั้วไฟฟ้าจากไส้ดินสอร่วมกับอนุภาคนาโน
ทองคาสาหรับการตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพโดยใช้
เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า

ก.ค.58-มิ.ย.59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ
2.2_109

ภายใน

100 อ.พงษ์ศักดิ์ พงษ์หิรัญ
101 อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
102 อ.สุรวุฒิ วิจารณ์
103 อ.โชคชัย พุทธรักษา

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

ควอซินอร์มอลโหมดเชิงเพอร์เทอร์เบทีฟของหลุมดา
ที่มีประจุ 5 มิติในแลตซิสโฮโลกราฟิก

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

หมำยเหตุ

ภายใน
ภายใน
ภายใน
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องอันตรายของสารเคมี ส.ค. 57 - ก.ค.
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
58

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

32,500

100

32,500

SCI57_สกอ
2.2_110

ภายใน

105 ผศ.น้าฝน คูเจริญไพศาล

ผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องอันตรายของสารเคมี ส.ค. 57 - ก.ค.
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
58

55,000

100

55,000

SCI57_สกอ
2.2_111

ภายใน

106 ผศ.น้าฝน คูเจริญไพศาล

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียกชื่อและเขียนสูตร
โครงสร้างของสารอินทรียส์ าหรับนิสิตปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1
การผลิตยาสีร้อนปราศจากตะกั่วสาหรับประยุกต์ใช้
ในงานเครื่องประดับ
กระบวนการขัดกับการพัฒนาโลหะทดแทนสีขาวเพื่อ
สร้างทางเลือกของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ
การผลิตอัญมณีกลาสเซรามิคสาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับแฟชัน
การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียที่แยกได้จาก
ตะไคร่น้าคลองแสนแสบ
การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้ประโยชน์จากตะไคร่น้า
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น

ก.ค.58-มิ.ย.59

54,000

100

54,000

SCI57_สกอ
2.2_112

ภายใน

ตค.57-กย.58

180,000

80

144,000

ภายใน

ม.ค.58-ธ.ค.58

527,700

100

527,700

SCI57_สกอ
2.2_113
SCI57_สกอ
2.2_114

ธ.ค.57-พ.ย.58

394,600

100

394,600

ภายใน

ธ.ค.57-พ.ย.58

489,000

100

489,000

ก.พ.58-ม.ค.59

219,700

100

219,700

SCI57_สกอ
2.2_115
SCI57_สกอ
2.2_116
SCI57_สกอ
2.2_117

104 ผศ.น้าฝน คูเจริญไพศาล

107 อ.อโนชา หมั่นภักดี
108 ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

109 อ.ดวงแข บุตรกูล
110 ผศ.สุรศักด์ ละลอกน้า
111 ผศ.สุรศักด์ ละลอกน้า

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

หมำยเหตุ

ภายใน

ภายใน
ภายใน
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ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

112 อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

113 อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

ชื่องำนวิจัยที่ได้รับทุน

การศึกษาสมบัติทางจลนศาสตร์และไอโซเทอมของ
การดูซับเมื่อใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสในกระบวนการ
แยกไบโอบิวทานอล
การศึกษาการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศทีมตี ่อ
รูปร่างคิวบิกเซอร์โคเนียและรูปแบบแหวนโลหะสี
ต่างๆ
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ระยะเวลำที่รับ
ทุน
(วันที่รับ –
วันที่สิ้นสุด)
ก.ค.58-มิ.ย.59

จำนวน
สนับสนุน
(บำท)

สัดส่วน
(%)

จำนวนสนับสนุน
จริง (บำท)

รหัสเอกสำร
หลักฐำน

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก

70,000

80

56,000

SCI57_สกอ
2.2_118

ภายใน

ก.ค.58-มิ.ย.59

70,000

100

70,000

SCI57_สกอ
2.2_119

ภายใน

รวม 20,455,479

เงินวิจัยต่อคน
148,228.11

หมำยเหตุ
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
กำรคิดรอบปี

ปีปฏิทิน

ผูก้ ำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโน
จิตราภรณ์อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง
และ คุณปราณี ประสงค์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรื อองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาเนิ นการ ตาราหรือหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิ ชาการและผ่ านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพำะกลุ่ม ค1
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
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คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนที่ได้ =

X5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำ
น้ำหนัก
0.20
0.40

0.60

ระดับคุณภำพ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลั ย
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
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ค่ำ
น้ำหนัก
0.80

1.00

ระดับคุณภำพ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- บทความวิจัย ฉบั บสมบูร ณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิช าการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็น การทั่ว ไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราที่ผ่านการพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบั บสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้
ค่ำ

ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน

โดยมีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมพิจารณาด้วย
หมำยเหตุ :
1. การนับผลงานวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
3. ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ได้ทาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และทาการ
แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลTCI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง
ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
- วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
- วารสารกลุ่ ม ที่ 3 : วารสารที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ และอาจไม่ ป รากฏอยู่ ใ น
ฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
(อ้างอิงจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/ประกาศ.html)
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4. Beall’s List หรือ Beall’s List of scholarly open-access publishers เป็นรายการรายชื่อ
สานักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม หลอกลวง(อ้างอิง
จาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/10624-science-and-technology-knowledgeservice
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์

(83.40/144)*100 =

60

4.83

คะแนนประเมินตนเอง
5

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5

4.83

4.83
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
2.3.1 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online(ค่ำน้ำหนัก 0.20)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

1.

การสร้างบทปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่อง “การหายใจระดับเซลล์”สาหรับผู้เรียน

ผศ.สมเกียรติพรพิสุทธิมาศ

SCI57_สกอ2.3.1_1

2.

ระดับปริญญาตรี

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

Antioxidant activities, and phenolic and flavonoid contents of

อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

SCI57_สกอ2.3.1_2

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

SCI57_สกอ2.3.1_3

อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

SCI57_สกอ2.3.1_4

พิจิตราแสงภารา

SCI57_สกอ2.3.1_5

extracts from Mesona chinensis and Cissampelos pareira L. (May
2014)
3.

The Relations of Technical Processes and Mokume Gane Patterns

4.

Costume jewelry design from silver sterling in glass ceramic
composite

5.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุรอบตัวโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในรายงาน

ศศิธร ไกยศรี

การเสนอผลงานวิจัย (Proceeding) ของการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ

อินทิรา บุญศรี

สอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : ลักษณะ รูปแบบและการวิจัย” วันที่ 12

น้าฝน คูเจริญไพศาล.

มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 116-

2557.

126. (full paper)
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ลำดับที่
6.

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์
การผลิตโครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์เซ

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

อ.อารียา เอี่ยมบู่

SCI57_สกอ2.3.1_6

อ.อารียาเอี่ยมบู่

SCI57_สกอ2.3.1_7

ชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว (TiO2 Nanostructure fabricated by
anodisaton method with polar organic electrolyte)
7.

การผลิตท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองคาเพื่อใช้ในการย่อย
สลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง (Fabrication of gold
nanoparticles-doped titanium dioxide nanotubes for photocatalytic
degradation of methylene blue)
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2.3.2 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับมหำวิทยำลัย(ค่ำน้ำหนัก 0.40)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

1.

ฤทธิ์ทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท์โปรตีน GASR3 จากข้าว

2.

A Development of Activity Recognition on Android Platform for
Interactive Game Console

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

รศ.อรอนงค์พริ้งศุลกะ

SCI57_สกอ2.3.2_1

S. Sukaphat,

SCI57_สกอ2.3.2_3

T. Sirieak,
C. Niyomthum,
S Chanopakun

3.

Augmenting for Purchasing with Mobile: Usage and Design Scenario

N. Wiwatwattana,

for Ice Dessert

SCI57_สกอ2.3.2_4

S. Sukaphat,
T. Putwanpen,
S. Thongnuch
P. Kanokudonsin

4.

Managing mobile device security in critical infrastructure sectors

C. Vorakulpipta,

SCI57_สกอ2.3.2_5

C. Polprasert,
Siwaruk Siwamogsatham
5.

Adaptive focal length imaging system using liquid crystal spatial
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SCI57_สกอ2.3.2_6

ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

light modulators

รหัสเอกสำร

Ayutthaya,
Pradit Mittrapiyanuruk
Pakorn Kaewtrakulpong

6.

Field seeding algorithm for people counting using KINECT depth

Berlian Akbar Yon Agusta,

image

Pradit Mittrapiyanuruk

SCI57_สกอ2.3.2_7

Pakorn Kaewtrakulpong
7.

Uses of Online Survey: a Case Study in Thailand

Thitima Srivatanakul

SCI57_สกอ2.3.2_8

Nuwee Wiwatwattana
8.

Bus Search: Development And Evaluation Of Performance And

Waraporn Viyanon

SCI57_สกอ2.3.2_9

อ.ปณิธาน วนากมล

SCI57_สกอ2.3.2_10

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

SCI57_สกอ2.3.4_3

ผศ.ถนัดจินตโกศล

SCI57_สกอ2.3.5_25

ผศ.ขจีพรวงศ์ปรีดี

SCI57_สกอ2.3.5_23

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

SCI57_สกอ2.3.5_71

Usability Of Mobile Application For Blind Or Visually Impaired
9.

Tensile behavior of silica nanofiber reinforced nylon6

10.

Astraeus; its diversification and ectomycorrhizal formation

11.

Luminescence Property Of Sn-Doped Zno Nanowires By Current
Heating Deposition

12.

Jewelry Education Evolution and the Promise of Future Jewelry
Technologies

13.

Inflation from Minkowski space (Dec.2014)
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ลำดับที่

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

อ.ปฏิภาณอุทยารัตน์

SCI57_สกอ2.3.5_72

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

15. The effect of domestic watsewater from Thailand's Saen Saeb

อ.สิริรักษ์ สรวณียารักษ์

SCI57_สกอ2.3.4_2

canel on plant growth and rhizosphere microorganisms

รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

14.

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์
Theoretical constraints on additional higgs bosons in light of 126
GeV higgs (May.2014)

2.3.3 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ(ค่ำน้ำหนัก 0.60)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์
ไม่มี

2.3.4 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ(ค่ำน้ำหนัก 0.80)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

อ.รักชนก โคโต
อ.สุขุมาภรณ์กระจ่างสังข์
16.

Identification Of Lactic Acid Bacteria And Yeasts From Fermented

อ.วัลลภา หล่อเหลี่ยม

SCI57_สกอ2.3.4_4

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

SCI57_สกอ2.3.4_5

Rice Product (Khao-Khab)
17.

Isolation and production by polyhydroxybutyrate (PHB) producing
bacterial from soil
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ลำดับที่
18.

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายอะลิฟาติกพอลิเอสเทอร์จาก

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

SCI57_สกอ2.3.4_6

รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ

SCI57_สกอ2.3.4_7

Kulpathaweewat, P.

SCI57_สกอ2.3.4_8

เชื้อActinomadura sp. strain TF1.
19.

Synthesis of hydroxyxanthones and evaluations for their
acetylcholinesterase inhibitory and neurotoxicity activities.

20. The Development of the Programmed Lesson on Chemical
Reactions in Daily Life for 8th Grade Students.

, Saosiri,T.,

Srinakharinwirot Science Journal. 30(1) : 103-121.

Sorahong, N.,
Koocharoenpisal, N. (2014).

21.

The Development of the Programmed Lesson on Electron

Koocharoenpisal, N. (2014).

SCI57_สกอ2.3.4_9

. The Development of the Science Activity Package on Miracle of

Laoreiam, P., Puttapong, S.,

SCI57_สกอ2.3.4_10

Chemical Reactions to Practice Integrated Scientific Process Skills

Pinsuwan, A., and

Configuration and Properties of Elements for the First Year
Undergraduate Students.
Srinakharinwirot Science Journal. 30(1) : 141-162.
22.

for Lower Secondary Students.

Koocharoenpisal, N. (2014)

Srinakharinwirot Science Journal. 30(2) : 57-75.
23.

The Development of the Programmed Lesson on Biomolecules for
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SCI57_สกอ2.3.4_11

ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

Undergraduate Students. Srinakharinwirot University (Journal of
Science and Technology). 6(12) : 39-58.
24. ข้อบกพร่องในการทาแบบทดสอบเรื่องอนุพันธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่

อ.ขวัญ เพียซ้าย

1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25.

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช้สื่อเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมสาหรับ

วรัญญา คาตรง,

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำยัณห์ โสธะโร,

SCI57_สกอ2.3.4_12

SCI57_สกอ2.3.4_13

ชุติวรรณเพ็ญเพียร,
ธนูชัย ภูอุดม
26.

วนิดา แย้มยืนสุข,

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยใช้

สำยัณห์ โสธะโร,

โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
27.

SCI57_สกอ2.3.4_14

ธนูชัย ภูอุดม

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สาหรับนักเรียน

เกวลิน เสน่หา,

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

SCI57_สกอ2.3.4_15

สำยัณห์ โสธะโร,
ธนูชัย ภูอุดม

28.

ผลของสารสกัดด้วยน้าจากใบดาษตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการ

ผศ.สมเกียรติพรพิสุทธิมาศ

เจริญเติบโตของผักกาดหัวและข้าวเจ้า
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รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
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SCI57_สกอ2.3.3_1

ลำดับที่
29.

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์
Allelopathic potential of Cinnamomum spp. leaves in soil.

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

SCI57_สกอ2.3.3_3

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

SCI57_สกอ2.3.5_1

2.3.5 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ(ค่ำน้ำหนัก 1.00)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

30. Molecular cloning and characterization of a Toll receptor gene from
Macrobrachium rosenbergii
31.

ผศ.ศิวาพร ลงยันต์

A New Representative of Star-Shaped Fungi: Astraeus sirindhorniae

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

SCI57_สกอ2.3.5_2

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

SCI57_สกอ2.3.5_3

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

SCI57_สกอ2.3.5_4

อ.สุขุมาภรณ์กระจ่างสังข์

SCI57_สกอ2.3.5_5

รศ.อรอนงค์พริ้งศุลกะ

SCI57_สกอ2.3.5_6

sp. nov. from Thailand
32.

Chemical constituents, and their cytotoxicity, of the rare wood
decaying fungus Xylaria humosa

33.

Biotransformation of alpha-mangostin by Colletotrichum sp. MT02
and Phomopsis euphorbiae K12

34. Characterization of poly(L-lactide)-degrading enzyme produced by
thermophilic filamentous bacteria Laceyella sacchari LP175
35. จุลชีววิทยาทางการแพทย์: แบคทีเรียก่อโรค
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

36. Investigation of hormone receptor expressions in the fins of Oryzias

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์

SCI57_สกอ2.3.5_7

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร

SCI57_สกอ2.3.5_8

รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว

SCI57_สกอ2.3.5_9

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว

SCI57_สกอ2.3.5_10

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว

SCI57_สกอ2.3.5_11

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว

SCI57_สกอ2.3.5_12

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว

SCI57_สกอ2.3.5_13

รศ.วีณา เสียงเพราะ

SCI57_สกอ2.3.5_14

Woworae (Actinopteryg II: Beloniformes: Adrianichthyidae).
37. Biotransformation of α-mangostin by Collectotrichum sp. MT02 and
Phomopsis euphorbiae K12 (Api.2014)
38. Synthesis, anticancer activity and QSAR study of 1,4naphthoquinone derivatives (Sep.2014)
39. Investigation on aromatase inhibitory activity of metal complexes of
8-hydroxyquinoline and uracil derivatives (2014)
40. synthesis, biological evaluation and molecular docking of novel
chalcone-coumarin hybrids as anticancer and antimalarial agents
(2014)
41. synthesis and cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3triazol-1yl)-N-phenethylbenzenesulfonamides (Api 2014)
42. Design,synthesis and molecular docking study of novel Nbenzenesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles with
potential anticancer activity (Jun.2014)
43. Ultra-performance liquid chromatography coupled with
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

รศ.วีณา เสียงเพราะ

SCI57_สกอ2.3.5_15

รศ.วีณา เสียงเพราะ

SCI57_สกอ2.3.5_16

รศ.วีณา เสียงเพราะ

SCI57_สกอ2.3.5_17

รศ.วีณา เสียงเพราะ

SCI57_สกอ2.3.5_18

48. Anti-Helicobacter pylori xanthones of Garcinia fusca (2014)

รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ

SCI57_สกอ2.3.5_19

49. Combating Helicobacter pylori infections with mucoadhesive

รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ

SCI57_สกอ2.3.5_20

รศ.สุนิตย์ สุขสาราญ

SCI57_สกอ2.3.5_21

graphene/polyaniline nanocomposite modified electrode for the
determination of sulfonamide residues (June 2014)
44. Electrochemical detection of human papillomavirus DNA type 16
using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized on
screen-printed carbon electrodes (April 2014)
45. Ultrasensitive and simple method for determination of N-Acetyl-Lcysteine in drug formulations using a diamond sensor (May.2014)
46. Glutathione and L-cysteine modified silver nanoplates-based
colorimetric assay for a simple,fast,sensitive and selective for
determination of nickel (Oct.2014)
47. highly sensitive determination of mercury using copper enhancer by
diamond electrode coupled with sequential injection-anodic
stripping voltammetry (Dec.2014)

nanoparticle encapsulated Garcinia mangostana extract.
50. Dietary a-mangostin, a xanthone from mangosteen fruit,
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

รศ.เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา

SCI57_สกอ2.3.5_22

ผศ.ถนัด จินตโกศล

SCI57_สกอ2.3.5_24

อ.ดวงแข บุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_26

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_27

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_28

56. ion beam analysis of rubies and their simulants (Jul.2014)

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_29

57. identification of deposit types of natural corundum by PIXE

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_30

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_31

exacerbates experimental colitis and promotes dysbiosis in mice.
51. Petrogroghy ,mineralogy and geochemistry of cretacous sediment
samples from western Khorat Plateau,Thailand, and considerations
on their provenance (Api.2014)
52. Removal of Silver (I) from Aqueous Solutions by Chitosan/Carbon
Nanotube Nanocomposite Beads
53. Nitrogen doping for adhesion improvement of DLC film deposited
on Si substrate by filtered cathodic vacuum arc (FCVA) technique
(Aus.2014)
54. effect of filtered cathodic vacuum arc deposition (FCVAD)
conditions on photovoltaic TiO2 film (Aus.2014)
55. development of vertical compact ion implanter for gemstones
applications (Aus.2014)

(Jul.2014)
58. Investigation of Swift Heavy I-ion Irradiation Effects on Damage in
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

อ.ดวงแขบุตรกูล

SCI57_สกอ2.3.5_32

อ.อโนชา หมั่นภักดี

SCI57_สกอ2.3.5_33

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

SCI57_สกอ2.3.5_34

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

SCI57_สกอ2.3.5_35

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_36

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_37

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_38

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_39

Silicon Dioxide Thin Film
59. Synthesis of Ti-doped DLC film on SS304 steels by Filtered
CathodicVacuum Arc (FCVA) technique for tribological improvement
60. preparation of potassium sodium niobate in tellurite glass system
doped with Er2O3 (Jan.2014)
61. utilization of chitosan/bamboo charcoal composite as reactive dye
adsorption (Jan.2014)
62. Removal of silver (I) from aqueous solutions by chitosan/carbon
nanotube nanocomposite beads (2014)
63.

The energy method on wave equation in a resistant medium with
series expansion

64.

The unique solution on the neumann B.C. of diffusion equation
with energy method

65.

The frobenius method on a second-order homogeneous linear
ODEs

66. On the unique solution of diffusion equation with neumannn B.C.
by maximum principle
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

อ.ปัญญวัฒน์หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_40

อ.ปัญญวัฒน์หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_41

69. on the homogeneous dirichlet conditions for wave equation

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_42

70. series expansion of wave equation in a resistant medium

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_43

71. on the three dimensional laplace problem with dirichlet condition

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_44

72. solving linear diophantine mn^(2)x + Qm^(2)n^(3) by a finite

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_45

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_46

74. On the fourier transform for heat equation

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_47

75.

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_48

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_49

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_50

67. Mathematical model of magnetometric resistivity sounding for
conductivity with a PSB host medium
68. The energy method on diffusion equation with homogeneous
boundary conditions

continued fraction
73. solving linear diophantine equation mn^(2)x+Qm^(2)y=pm^2n^3
by row operation on matrix
on subsection of a positively skewed curve medium of EM on a
half space earth model
76.

mathematical model of magnetometric resistivity sounding for
conductive medium with a positively skewed bulge overburden

77.

Mathematical forward problem of EM response from a right skewed
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ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_51

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_52

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_53

curve in overburden
78.

The response of EM on a two layered earth model with a
conductive host medium by Maclaurin series approximation

79.

Mathematical Modeling of Electromagnetic Response for
Conductive Circular Cylinder Body Embedded in Ground
Conductivity Profile

80.

Mathematical forward problem of EM response from a right skewed
curve in overburden skewed curve in host medium

81.

On the linear diophantine equation mn2 x + qm2 y = pm2 n3

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_54

82.

On maclaurin series approximation of EM response from a right

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_55

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_56

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

SCI57_สกอ2.3.5_57

skewed curve ground
83.

The unique solution on two dimensional laplace problem with the
maximum principle

84.

Nonincreasing energy function on inhomogeneous diffusion
equation with Neumann B.C.

85.

On subsection method of a PSC medium of EM on a two layered

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

ground model
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SCI57_สกอ2.3.5_58

ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

86. REGULARITY OF CERTAIN SUBSEMIRINGS OF FULL MATRIX
SEMIRINGS

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

N. Sirasuntorn ,

SCI57_สกอ2.3.5_59

R. I. Sararnrakskul

87. Effect of humidity on electrical property of ECA joints for dual stage

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

SCI57_สกอ2.3.5_60

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

SCI57_สกอ2.3.5_61

อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

SCI57_สกอ2.3.5_62

อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

SCI57_สกอ2.3.5_63

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_64

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_65

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_66

micro-actuator in hard disk drives applications
88. Study of the factors affecting the mechanical, electrical, and
piezoelectricProperties of PZT Micro-Actuator
89.

Fabrication of 3D-hybrid nanostructure for surface-enhanced
raman scattering substrate: effect of applied voltage on porous size
of AAO template

90.

Vertically Aligned Ag Nanorod Arrays for Trace Cypermethrin
Detection

91.

The preparation and characterization of Y235 superconductor and
Y235 doped fluorine

92.

The study on zero-temperature gap of superconductor having the
coexistence of SDW and CDW

93.

The synthesis of YBa3Cu4Ox superconductor and comparison with
YBa2Cu3Ox
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ลำดับที่
94.

ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำน

รหัสเอกสำร

Magnetic attenuation in superconducting cylinders by beer-lambert

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_67

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_68

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

SCI57_สกอ2.3.5_69

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

SCI57_สกอ2.3.5_73

อ.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

SCI57_สกอ2.3.1_8

รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

SCI57_สกอ2.3.4_1

modified model (2014)
95. Ferromagnetic thickness dependence of superconducting in a
superconductor/ferromagnet bilayer system with an
inhomogeneous exchange field (Jul.2014)
96. Magnetic attenuation in superconducting cylinders by beer-lambert
modified model (2014)
97.

b decays to two pseudoscalars and a generalized ∆I =1/2 rule
(Jun.2014)

98.

ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในฟิล์ม
Cox(SiO2)100-x

99. Immunological-based assays for specific detection of shrimp
viruses.

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผศ..ศิวาพร ลงยันต์

97

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้รวบรวมข้อมูล

อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.สุกัญญา หะยีสาและ, อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ
อ.โชคชัย พุทธรักษา และ คุณสาเนียง วงษ์งาม

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะควรคานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ
ประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาในคณะ
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

หมำยเหตุ :
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้
วัดควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีพันธกิจหลักด้าน
บริการวิชาการคือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
(SCI57_3.1_1.1) และได้มีคาสั่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิช าการแก่ชุม ชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 (SCI57_3.1_1.2) เพื่อกากับดูแลการดาเนินโครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2562 (SCI57_3.1_1.3) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และ
สอดรับกับความต้องการของสังคม ซึ่งมีการพิจารณาแผนบริการวิชาการในการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2557 วาระ 4.1 (SCI57_3.1_1.4) จากนั้นนามาเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุมกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.7 (SCI57_3.1_1.5)
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสาคัญของการ
นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ดีขึ้นจึงได้เสนอของบประมาณและจัด “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน” (SCI57_3.1_1.6) โดยนาการเรียนการสอนและวิจัยมาบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ได้แก่
การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือน และการเผยแพร่
ความรู้ ด้านการพัฒ นาการผลิ ตเครื่ องประดับยาถมดาปราศจากตะกั่ว เพื่อเพิ่มมูล ค่าและรู้รักษ์สิ่ งแวดล้ อ ม
นอกจากนี้ ภ าควิช าต่ าง ๆ ได้มีก ารเสนอจั ด โครงการบริ การวิช าการดัง ปรากฎในแผนปฏิบัติ การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_3.1_1.7) ดังนี้
- โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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-

โครงการสร้างเสริมประสบการณการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ
โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp
โครงการบริการวิชาการเรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย
โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่มศว
โครงการบริการวิชาการภาควิชาเคมี
โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม (ฟิสิกส์)
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจัยและบริการวิชา 1
โครงการ Jewelry Season
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร

เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนิสิต ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน”
มีการจัดทาแผนกิจกรรมการบริการวิชาการ ทั้งหมด 2 กิจกรรม โดยระบุแผนการทากิจกรรมไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของการเสนองบประมาณของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้มีการทากิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นิสิต – นิสิตได้นาความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ
โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จากการเข้าร่วมในการบริการวิชาการทาให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ฝึกทางานร่วมกัน มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งทาให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration
and critical thinking) นิสิตได้มีการนาความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information media and technology
skills) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง (life and career
skills)
2. ชุมชน –นักเรียนในชุมชนมีแรงบันดาลใจในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถ
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการแปร
รูปอาหารเพื่อบริโภคและผลิตจาหน่ายเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านโภชนาการมาใช้ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกอาชีพ
เครื่องประดับที่ปราศจากโลหะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกในการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
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3. สังคม – พัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่มมูลค่า
พืชในท้องถิ่น (การแปรรูปกากมันสาปะหลังเพื่อทาเป็นอาหารเลี้ยงปลา) นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความรู้ความ
เข้าใจด้านอาหารและโภชนาการ มีแรงจู งใจในการนาแนวปฏิบัติที่ดีใช้ให้มีสุ ขภาพดี เป็นการส่ งเสริมให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (SCI57_3.1_2.1)

3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน มีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านโภชนาการและการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือน และการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
พัฒนาเครื่องประดับยาถมดาปราศจากตะกั่วเพื่อเพิ่มมูลค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดาเนินการ (SCI57_3.1_1.6) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มี
การจัดโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นแบบให้เปล่า ได้แก่
- โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตามแนวพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
(SCI57_3.1_3.1) และ โครงการสร้างเสริมประสบการณการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SCI57_3.1_3.2)
- โครงการกาหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนวัฒนานคร
(SCI57_3.1_3.3)
- โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12 (SCI57_3.1_3.4)
- โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ (SCI57_3.1_3.5)
- โครงการ Math day camp (SCI57_3.1_3.6)
- โครงการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler (SCI57_3.1_3.7)
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ
คณะกรรมกำรประจำคณะ เพื่อพิจำรณำ
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 5/2558 วาระที่ 4.1 (SCI57_3.1_4.1) เพื่อประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ (SCI57_3.1_4.2) พบว่าผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนโดยมีการสร้างความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น อื่ น ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ วั ฒ น ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ น์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) และโรงเรียนวัฒนานคร ในการบริการวิชาการ
ร่วมกันโดยการบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกับบริการวิชาการ และนาข้อสรุปที่ได้เสนอในการ
ประชุมกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.5 (SCI57_3.1_4.3) เพื่อพิจาณาให้
คาแนะนาในการจัดโครงการปีต่อไป
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5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
จากผลการประเมินความสาเร็จของตัวบ่งชี้ของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดเสวนาชุมชนพบนักวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าชุ มชนมี ประเด็น
ความต้องการในการพัฒ นาชุมชนด้านการศึ กษา (SCI57_3.1_5.1) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.5 (SCI57_3.1_4.3) ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้
- พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และขั้นสูง (A-NET)
นอกจากนี้มีโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการโดยภาควิชา (SCI57_3.1_3.1 - SCI57_3.1_3.7) ได้มี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้
โครงกำร
ข้อเสนอแนะ
โครงการพั ฒ นาการศึ กษาในโรงเรี ย น 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมบ้าน
ตามแนวพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ นักวิทยาศาสตร์น้อย ไปเชื่อมโยงกับการเรียน รายวิชา วท 466
รัตนราชสุดาฯ
หัวข้อพิเศษเพื่อการศึกษาผลของกิจกรรมในลักษณะการวิจัยในชั้น
เรียนต่อไป
2. กาหนดกิจกรรมการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่
ให้บริการวิชาการทาตารางเวลา การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง
นิสิตร่วมโครงการ โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ก าร ดาเนินการให้นิสิตร่วมกันศึกษากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
การเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกับรายวชิาวท
482 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อให้นิ สิ ตจึงได้รับการ
พัฒนาในด้านการคิด และการวางแผนจัด กิจกรรมด้วยตนเอง
โครงการกาหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับ 1. สร้างความเชื่อมั่น โดยการฝึกอบรมโดย ผู้เชี่ยวชาญ และใน
ทรั พยากรธรณี วิทยาท้อ งถิ่น เพื่อ สร้ า ง โรงเรียน
อาชีพในชุมชนวัฒนานคร
2. จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเล็ ก เพื่อให้ผู้เข้า อบรมเลือกเวลาที่
สะดวก และเป็นการดูแล การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด
โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12
ควรเพิ่มกิจกรรมและงบประมาณในปีต่อไป
โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ
โครงการ Math day camp
ควรให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
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โครงกำร

ข้อเสนอแนะ
และการวิจัยกับอาจารย์ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โครงการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler ควรให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยกับอาจารย์ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับมหำวิทยำลัย โดยมี จำนวนอำจำรย์เข้ำ
ร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ประจำในคณะ
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน เป็นโครงการบริการวิชาการ
แก่ สั ง คม ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ร่ ม ของโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี อ าจารย์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจ านวน 50

คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.72 ของอาจารย์ ป ระจาในคณะ

(SCI57_3.1_6.1)

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5

5

5



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_3.1_1.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

SCI57_3.1_1.2

คาสั่งที่ 321/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_3.1_1.3

แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_3.1_1.4

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20
พฤศจิกายน 2557

SCI57_3.1_1.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 26
พฤศจิกายน 2557

SCI57_3.1_1.6

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

SCI57_3.1_1.7

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_3.1_2.1

รายงานโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

SCI57_3.1_3.1

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

SCI57_3.1_3.2

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

SCI57_3.1_3.3

โครงการกาหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพใน
ชุมชนวัฒนานคร

SCI57_3.1_3.4

โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12

SCI57_3.1_3.5

โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ

SCI57_3.1_3.6

โครงการ Math day camp

SCI57_3.1_3.7

โครงการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler

SCI57_3.1_4.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 5/2558 วันที่ 23
เมษายน 2558

SCI57_3.1_4.2

การประเมินผลสาเร็จโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่างยั่งยืน

SCI57_3.1_4.3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24
มิถุนายน 2558

SCI57_3.1_5.1

สรุปผลโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

SCI57_3.1_6.1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน
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องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้รวบรวมข้อมูล

กรรมการนิสิต (อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล)
อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เกณฑ์มำตรฐำน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 - 7 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิท ยาศาสตร์ มี แผนยุ ทธศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริน ทรวิโ รฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
(SAR57_4.1_1.1)
ในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดแผนกิจกรรม/โครงการฝ่าย
กิจการนิสิต (SAR57_4.1_1.2) โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่หลักในการดาเนินการกากับ
ดูแล และมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ (SAR57_4.1_1.3)
2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
คณะวิท ยาศาสตร์ มี แผนยุ ทธศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริน ทรวิโ รฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
(SAR57_4.1_2.1) ได้กาหนดจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า
5 โครงการ และจานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/
การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2557 (SAR57_4.1_2.2) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(SAR57_4.1_2.3)
3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมประจาปี 2557 ตามที่กาหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ติดตามการดาเนินงานกิจกรรม (SAR57_4.1_3.1)
4. ประเมินควำมสำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
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2) โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
3) โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์
4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม/โครงการสืบสานตานานเพลงไทย
ลูกทุ่ง ครั้งที่ 5
5) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
(SAR57_4.1_4.1)
ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า
5 โครงการ
ส่วนจานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ อยู่ในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตามรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3)
อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการ
วิชาการ ได้แก่
1. โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องประดับยาถมดาปราศจากตะกั่วเพื่อเพิ่มมูลค่าและรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. โครงการกาหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพในชุมชน
วัฒนานคร
(SAR57_4.1_4.2)
ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน
การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากผลการประเมินตามข้อ 4 จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่
มีข้อผิดพลาดในตัวบ่งชี้ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยังยืน ข้อ 1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นร้อย
ละ 5 ของอะไร จึ งควรเปลี่ ย นเป็ น จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่ งเสริมการทานุบารุง วัฒ นธรรมและศิล ปะ
(SAR57_4.1_5.1)
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

107

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการที่จัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการติดประกาศที่
บอร์ดและดิจิตอลไซด์เนต (SAR57_4.1_6.1) อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
สังคมออนไลน์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ Science News และเฟสบุค สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (SAR57_4.1_6.2)
7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการเรีย นการสอนเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงยังไม่มีการ
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6

6

5



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SAR57_4.1_1.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

SAR57_4.1_1.2

แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต

SAR57_4.1_1.3

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

SAR57_4.1_2.1

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5

SAR57_4.1_2.2

แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต

SAR57_4.1_2.3

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของฝ่ายกิจการนิสิต

SAR57_4.1_3.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

SAR57_4.1_4.1

โครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

SAR57_4.1_4.2

โครงการที่บูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ

SAR57_4.1_5.1

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5

SAR57_4.1_6.1

รูปภาพการประชาสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์

SAR57_4.1_6.2

รูปภาพการประชาสัมพันธ์บนเว็บและสังคมออนไลน์
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้รวบรวมข้อมูล

อ.วุฒิพงษ์ ทองใบ, คุณสัญญา พาลุน, คุณปราณี ประสงค์, คุณชัญญาภัค แผ่นคา
คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์, คุณยุภาวดี โคษา, คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ,
คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม
คุณเกียรติศักดิ์ ภูตะมี, คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ
และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการประเมิน
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงกับ
วิสั ย ทั ศ น์ ข องคณะ และสอดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทั ศน์ แ ละยุ ทธศาสตร์ข องมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้ ง กลุ่ มสถาบั นและเอกลั กษณ์ของคณะ และกาหนดตัว บ่ งชี้ และค่ าเป้า หมาย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
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โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.5 มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.6 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่ อพัฒนานิ สิ ต อาจารย์ บุ คลากร การจั ดการเรี ยนการสอนอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
แนวทางการประเมิน
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยแสดงผลของการวิเคราะห์ ดังนี้
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุน
ต่อหน่วย(คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า และ
- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า
2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง
2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม
หารด้วยจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จานวน
บัณฑิตที่มีงานทาในปีการศึกษานั้น โดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
2.4 มี ก ารน าผลการวิ เ คราะห์ ต ามเกณฑ์ ข้ อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อไป
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปั จจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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แนวทางการประเมิน
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะ ภายใต้
กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านบริบทอื่นๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของมหำวิทยำลัยโดยเป็นควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์
หรือกลยุทธ์ อย่ำงน้อย 2 ประเด็น
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
3.4 มีการวิ เคราะห์ และระบุ สาเหตุ ที่ก่ อให้ เกิดความเสี่ ยง (ปั จจั ยเสี่ ยง) ทั้ งที่ เป็ น ปั จจั ย
ภายในคณะ และปั จ จั ย ภายนอกหรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
3.5 มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง และมี ก ารด าเนิ น การ
ตามแผนฯ
3.6 มี การก ากั บติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานแผนบริ หารความเสี่ ยงตามตั ว ชี้ วั ด
ความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
3.7 มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แนวทางการประเมิน
5.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารคณะร่วม
เป็นคณะทางาน
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5.2 มีก ารจั ด ท าแผนการจัด การความรู้ โดยกาหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของ
การจั ด การความรู้ที่ ส นั บ สนุน วิ สั ย ทั ศน์ กลยุ ทธ์ หรื อ สอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะหลั ก
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และกาหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 2 เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
5.4 บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนดนาแนวทางในการปฏิ บั ติง านตามข้ อ 3 ไปปฏิ บั ติ
และผู้ รั บ ผิ ดชอบหรือคณะทางานมีการติ ดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจาก
การนาไปปฏิบัติ
5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่นาไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
5.6 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5.7 นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผน
การจัดการความรู้ในปีต่อไป
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
แนวทางการประเมิน
6.1 มีแผนการบริ ห ารและการพัฒ นาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูล จุดแข็ง – จุดอ่อน
ด้านบุ คลากร ความต้องการของบุคลากร และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย โดยสอดคล้ องกั บ
แผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต
และผลลัพธ์
6.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้
ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
6.4 มีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
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7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
แนวทางการประเมิน
7.1 มีคณะกรรมการประจาคณะและผู้ บริห ารสู งสุ ดของคณะกาหนดนโยบาย และให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้ วย
1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ
2) การจัดทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
และมหาวิ ทยาลั ยตามก าหนดเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ย ก าหนด และรายงานข้ อ มู ล
ครบถ้วนตามที่กาหนดในระบบ CHE QA online
7.3 มี การน าผลการประเมิ นคุ ณภาพไปท าแผนการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของคณะ
และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
7.4 มีการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
พัฒนาการของผลการดาเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถำบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ
และพัฒนำไปสูก่ ลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตำมตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
1.1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำ
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ไปสูก่ ลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) (SCI57_สกอ5.1_1.1) ซึ่ง
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับเดิมเพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นิสิตมาร่วมกันทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ของประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน(SCI57_สกอ5.1_1.2) โดยการจัดทาโครงการประชุมประเมิ นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552-2557) (SCI57_สกอ5.1_1.3) และได้ดาเนินการต่อเนื่องในโครงการประชุมเพื่อกาหนด
ทิศทางของหน่วยงาน (SCI57_สกอ5.1_1.4) ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกรอบแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจ ของ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.
2558 -2562)
เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ของคณะวิทยาศาสตร์สาเร็จเป็นรูปธรรม ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับใหม่ (SCI57_สกอ5.1_1.5) ซึ่ง
มีบุคลากรทุกภาคส่วนประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และของ
มหาวิทยาลั ย บุ คลากรสายวิช าการ บุ คลากรสายสนับสนุนวิช าการ และนิสิ ต เพื่อกาหนดทิศทางนาคณะ
วิทยาศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จ เชื่อมโยง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบั น กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
หลังจากนั้นได้ทาการประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 25582562 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
และน าเข้ า ที่ป ระชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_1.6)

เพื่ อร่ ว มพิจ ารณา

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมา และทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์
และเผยแพร่ผ่านระบบ Digital Signage และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (http://science.swu.ac.th) เพื่อให้
บุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงานย่อยได้รับทราบร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2558-2562
ลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในคณะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_1.7) และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ (SCI57_สกอ5.1_1.8)
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1.2 มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ จากงบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณเงินรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก ส่วนงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการนั้นยังมีไม่มาก
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ฉบั บ ปี พ .ศ. 2558-2562 อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร์ 4 สร้ างระบบบริ การที่ มีประสิ ทธิภ าพโดยใช้ เครื่องมือ ทางการบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้มีการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เพื่อสะท้อนภาพและ
ศักยภาพทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนาไปกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และนาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไปพิจารณาเพื่อประกาศใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ(SCI57_สกอ5.1_1.9)
นอกจากนี้ในการบริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ได้กาหนดให้มีระบบใน
การประชุมบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดย
กาหนดให้เป็นวาระประชุมและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการประจาคณะและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน (SCI57_สกอ5.1_1.10) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/โครงการต่างๆ ดาเนินการได้ตามแผน
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการการเบิกจ่าย
3. เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจบริ ห ารงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาคณะ
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
ในการดาเนินงานบริหารติดตามงบประมาณได้ประยุกต์ระบบไอซีทีมาใช้ในการจัดการประชุม (SWU
eMeeting) และเครื่ องมือในการจัดทาฐานข้อมูล ทางการเงิน เพื่อให้ สามารถติดตามและรายงานผลการใช้
จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 มีกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบตำมพันธกิจของคณะ โดยกำหนดตัวบ่งชี้
และค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะ และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจำปีสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนย่อยหรือบุคลำกร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจาทุกปีโดยมีการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนซึ่งเป็นตัวแทนจากสานักงานคณบดีและ
ภาควิช าจั ดทาและบู ร ณาการกิจ กรรมต่ างๆ ตามเป้าหมาย ภารกิ จ และตัว บ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2558 และมอบหมายให้สานักงานคณบดี
และภาควิ ช าน าไปแจ้ ง แก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ด าเนิ น งาน/โครงการต่ า งๆ ในปี ง บประมาณ 2558 ต่ อ ไป
(SCI57_5.1_1.1)
1.4 มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจาทุกปีโดยมีการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
ตัวแทนจากสานักงานคณบดีและภาควิชาได้มีการจัดทาและบูรณาการกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ
ให้สอดคล้องกับ ตามเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2558 นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและ
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2558 (SCI57_สกอ5.1_1.11) และมอบหมายให้สานักงานคณบดีและ
ภาควิชานาไปแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป
1.5 มีกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะวิทยาศาสตร์มีการกากับรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุม
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และนาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณเดือนตุลาคม สาหรับการติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2557 นาเข้าที่ประชุมเมื่อ เดือนตุล าคม 2557 (SCI57_สกอ5.1_1.14) และสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จะนาเข้าที่ประชุมในเดือนตุลาคม 2558
1.6 มีกำรนำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
จึงกาหนดให้มีการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจาในแต่ละปีงบประมาณ
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ร่ ว มพิ จ ารณารั บ ทราบผลการด าเนิ น งาน
(SCI57_สกอ5.1_1.14) รวมถึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ
ต่างๆ หรือปรับการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจาเป็นต่อการพัฒนานิสิต บุคลากร
การวิจัย และการเรียนการสอน (SCI57_สกอ5.1_1.15) เมื่อได้ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ฝ่ายแผนจะทาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นปัจจุบัน
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_สกอ5.1_1.1

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562)

SCI57_สกอ5.1_1.2

SWOT analysis

SCI57_สกอ5.1_1.3

สรุปโครงการประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2552-2557)

SCI57_สกอ5.1_1.4

สรุปโครงการประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2552-2557)

SCI57_สกอ5.1_1.5

สรุปโครงการประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2552-2557)

SCI57_สกอ5.1_1.6

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 (วาระผล
การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558-2562)

SCI57_สกอ5.1_1.7

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 (วาระแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558-2562)

SCI57_สกอ5.1_1.8

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่5/2558 (วาระปรับ
แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์ และ ของทุกภาควิชา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

SCI57_สกอ5.1_1.9

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 (วาระเพื่อ
พิจารณารองรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)

SCI57_สกอ5.1_1.10

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
(วาระรายงานสรุปการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558)

SCI57_สกอ5.1_1.11

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่5/2558 (วาระปรับ
แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์ และ ของทุกภาควิชา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)

SCI57_สกอ5.1_1.12

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
(วาระรายงานติดตามผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1))

SCI57_สกอ5.1_1.13

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2557
(วาระรายงานติดตามผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2)

SCI57_สกอ5.1_1.14

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2557
(วาระรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555 2557) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์)

SCI57_สกอ5.1_1.15

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558
(วาระขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาค
เคมี)

2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนิสิต อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำร
แข่งขัน
2.1 มีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตรโดยแสดงผลของกำรวิเครำะห์ ดังนี้
- สัดส่วนของค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หำรด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หำกมีค่ำมำกกว่ำ 1 ถือว่ำคุ้มค่ำ และ
- ผลต่ำงระหว่ำงค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หำกมีค่ำมำกกว่ำ 0 ถือว่ำคุ้มค่ำ
2.2 มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพในกำรผลิต โดยแสดงผลกำรเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง
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2.3 มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนด เท่ำกับ ต้นทุน
รวม
หำรด้วยจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำโดยค่ำที่คำนวณได้จะต้องน้อยกว่ำคู่
เทียบ
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงำนทำ เท่ำกับ ต้นทุนรวม หำรด้วย จำนวน
บัณฑิตที่มีงำนทำในปีกำรศึกษำนั้น โดยค่ำที่คำนวณได้จะต้องน้อยกว่ำคู่เทียบ
2.4 มี ก ำรน ำผลกำรวิ เครำะห์ ต ำมเกณฑ์ ข้ อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
เพื่อพิจำรณำ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงกำรบริหำรหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562)
(SCI57_สกอ5.1_2.1)

เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ

บาล พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะวิทยาศาสตร์มกี ารจัดเก็บข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์แยกค่าใช้จ่ายตามประเภทเป็นระดับภาควิชา เพื่อนาไปประกอบการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยตามระบบฐานข้อมูล FTES ที่มหาวิทยาลัยจัดทาให้จากระบบลงเบียนเรียน (SUPREME2004)
โดยการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่างๆนั้น มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีคิดจากประเภทค่าใช้จ่ายและ
แนวปฏิบัติการคานวณจากค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(SCI57_สกอ5.1_2.2)
การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดย
แสดงผลของการวิเคราะห์ ได้ดังนี้
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน)
ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาสัดส่วนข้อมูลประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยคิด
เปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกหลักสูตร ตามเอกสารหลักฐานแนบ
(SCI57_สกอ5.1_2.3)

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

120

- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน)
ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า
คณะวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ผลต่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และเทียบกับต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ตามเอกสารหลักฐานแนบ (SCI57_สกอ5.1_2.3)
ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ
จากรายจ่ายจริงเป็นได้นาผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_2.4)
เพื่อพิจารณาและเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่าต่อไป
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_สกอ5.1_2.1

แผนกลยุทธ์การเงิน

SCI57_สกอ5.1_2.2

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต คณาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน

SCI57_สกอ5.1_2.3

ผลการคานวณ การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ และวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร

SCI57_สกอ5.1_2.4

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 13/2558
(วาระรายงานผลการดาเนินงานการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2557)

3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำก
ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะ และให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่งที่ 261/2557 (SCI57_สกอ
5.1_3.1) และ คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ยงตามค าสั่ ง ที่ 260/2557 (SCI57_สกอ5.1_3.2)
ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SCI57_สกอ5.1_3.3)
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
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2. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบควบคุมความเสี่ยง
4. เห็นชอบแผนการดาเนินการเรื่องการควบคุมภายในหน่วยงาน
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์
จัดลาดับความเสี่ยงที่สาคัญเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
กาหนดกิจกรรมที่จะควบคุมเสนอกรรมการควบคุมภายมในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความเห็นชอบ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง
เสนอกิจกรรมที่ออกแบบควบคุมความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์
วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์
ติดตามผลการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ต่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์
- มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกัน
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.3วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยงและกาหนดกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรายงานแบบ RM 7.4 (SCI57_สกอ5.1_3.4) โดยได้
วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินค่าความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
1.1 อาคารมีความเก่า (อาคาร 10 และ อาคาร 19 ชั้น 18 และ 19 มีรอยร้าวแนวยาวและลึกตาม
ผนัง อาคาร 15 ชั้น 10 มีน้ารั่วซึมมีเชื้อรา
1.2 บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายหากเกิดอัคคีภัย (นิสิตและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ขั้นตอนการหนีไฟ ไม่ได้กาหนดจุดรวมพลกรณีไฟไหม้)
1.3 อันตรายในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
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2. ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหน่วยงำน (ยุทธศำสตร์)
2.1 การถูกตัดงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้า)
2.2 ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์คณะ
3. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (ยุทธศำสตร์)
3.1 นิสิตระดับปริญญาตรีมีอัตราการลาออกสูง
3.2 จานวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2)
4. ด้ำนภำพลักษณ์ขององค์กร
4.1 สภาพแวดล้อมในการทางาน/กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องน้า กลิ่นห้องอับ)
5. ด้ำนกำรวิจัย
5.1 จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด)
6. ด้ำนบุคลำกร
6.1 จานวนงานวิจัยต่ออาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (เกณฑ์การประเมินพนักงงาน/ตาแหน่ง
วิชาการ)
มีการประเมินค่าความเสี่ยงจาก ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด เป็นระดับความเสี่ยง (SCI57_สกอ5.1_3.5)
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (SCI57_สกอ
5.1_3.6) และได้ดาเนินการตามแผนฯ
คณะกรรมการมีการกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวขี้วัดความ
เสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators) เป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (SCI57_สกอ5.1_3.7) และ รอบ 12 เดือน
ซึ่งรายงานการประเมินผลรอบ 6 เดือน (SCI57_สกอ5.1_3.8) ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา (SCI57_สกอ5.1_3.9) โดยมีความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อมในการทางาน/
กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องอับ ได้เชิญตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหา
ของบ่อบาบัดน้าเสียที่ส่งกลิ่นรุ นแรงบริเวณโถงอาคาร 19 และได้แก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อ
บาบัดน้ าเสีย ซึ่งกลิ่น เหม็นที่เคยส่งกลิ่นตั้งแต่ชั้น 1-5 ของอาคารได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะในการบารุงรักษาเครื่องเติมอากาศโดยการติดตั้งเพิ่มเติมอีก 1 เครื่องเพื่อแบ่งภาระการทางานของ
เครื่องให้มีอายุการทางานที่ยาวขึ้น โดยให้ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป สาหรับการรายงานการประเมินผล
รอบ 12 เดือน จะนาเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน 2558 ต่อไป (เพิ่มหลักฐานที่เห็นผลว่าดาเนินการให้
ความเสี่ยงลดลง)
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_สกอ5.1_3.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 261/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_สกอ5.1_3.2

คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 260/2557 เรื่อง แต่งตั้งดาเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_สกอ5.1_3.3

แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
2558

SCI57_สกอ5.1_3.4

รางานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.3

SCI57_สกอ5.1_3.5

รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (RM_7.4-1)

SCI57_สกอ5.1_3.6

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (RM_7.4-2)

SCI57_สกอ5.1_3.7

รางานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.2

SCI57_สกอ5.1_3.8

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน: รอบ 6
เดือน) สาหรับปีงบประมาณ 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (แบบติดตาม ปย.2)

SCI57_สกอ5.1_3.8

รายงานการประชุมคณะกรรการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.1.1

4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ที่อธิบำยกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน
ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะ (SCI57_สกอ5.1_4.1) อันได้แก่ คณบดี รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา และผู้ช่วยคณบดี ได้ดาเนินการบริหารงานคณะในภาพรวมร่วมกัน มีการกาหนดแนวปฏิบัติใน
การดาเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล สรุปการ
ดาเนินงานเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารคณะได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(SCI57_สกอ5.1_4.2) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และตัวแทนของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SCI57_สกอ5.1_4.3) มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2557 วาระที่ 4.3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.4) ครั้งที่ 1/2558 วาระ
4.2.1 (SCI57_สกอ5.1_4.5) และ ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.6) และได้ประกาศใช้แผน
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ยุทธศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_4.7) อย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่
http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx (SCI57_สกอ5.1_4.8) พร้อมทั้งได้จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี (SCI57_สกอ5.1_4.9) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้ และส่งเสริมให้มี
การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ด้วยการจัดสรรงบประมาณและการมีระบบการติดตามผลการดาเนินงานต่าง ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2557 วาระ 4.3.2 (SCI57_สกอ5.1_4.4) และ ครั้งที่
8/2558 วาระที่ 4.4.1 (SCI57_สกอ5.1_4.10)
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยแต่ งตั้ง คณะกรรมการติด ตามการใช้งบประมาณแผ่ นดิ นและงบประมาณเงิ นรายได้คณะวิ ทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2558 (SCI57_สกอ5.1_4.11) ซึ่งเป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาและ
สานักงานคณบดี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมติดตามและสรุปผลการดาเนินงานและนาเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะทุกเดือนเพื่อการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและความจาเป็น (SCI57_สกอ5.1_4.12)
2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ ำพ (Efficiency) ในการบริ ห ารงานได้ ก าหนดแนวทางการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการประจา
คณะได้กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายเงินคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 7/2558 วาระที่ 4.5 (SCI57_สกอ5.1_4.14) และนานโยบายเรื่อ งการใช้ระบบไอทีและการ
จัดการแบบลีนมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนงาน โดย
ยึดหลักของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่ยังทาให้มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยในปี การศึกษา 2557 คณะกรรมการประจาคณะได้นาแนวคิดเรื่อ งการบริหารจัดการแบบลีนมาใช้
เ ป็ น ตั ว แ บ บ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห ล า ย อ ย่ า ง แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด แ ผ น กิ จ ก ร ร ม ไ ว้ ใ น โ ค ร ง ก า ร
GoingLean@SWUScience (SCI57_สกอ5.1_4.15) เป็น 3 ด้าน ได้แก่
o

o

o

ด้านการประหยัดทรัพยากร
 ให้ ล ดการใช้ ท รั พ ยากรด้ า นกระแสไฟฟ้ า ด้ ว ยการออกแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการประหยั ด
พลังงาน เช่นการเปิดปิดลิฟท์โดยสาร การปรับเปลี่ยนดวงโคมเป็นหลอดไฟฟ้า LED เป็น
ต้น
ด้านการลดขั้นตอนหรือกระบวนงาน
 ให้ จั ด การประชุ ม ด้ ว ยระบบ e-Meeting ในคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง
พบว่า สามารถลดขั้นตอนงาน ลดการใช้ทรัพยากร และมีการจัดเก็บวาระการประชุมที่
เป็นระบบสามารถใช้ในการอ้างอิงต่อไปได้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
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ให้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีระบบในการจัดการ
Courseware ลดขั้นตอนการเตรียมการสอน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน และลดการแจกเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น

ซึ่ ง ในการด าเนิ น การต่ า ง ๆ คณะกรรมการบริ ห ารโครงการได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานและน าหารื อ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็นประจา เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพการทางานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.16)
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) เพื่อให้คณะสามารถจัดบริการที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถดาเนินการที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
โดยในปีการศึกษา 2557 คณะได้มีการจัดการประชุมคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ยัง
เพิ่มช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน โดยเปิดช่องทางสายตรงคณบดี (http://science.swu.ac.th)
(SCI57_สกอ5.1_4.17 )และการประเมินความพึงพอใจ ด้วยการนาระบบไอทีมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ผู้มีส่ วนเกี่ย วข้อง เช่น นาระบบ eSurvey ของมหาวิทยาลัย มาเป็นช่องทางการประเมินความพึงพอใจ
(http://esurvey.swu.ac.th) (SCI57_สกอ5.1_4.18) มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
โทรศั พ ท์ เป็ น ต้ น (SCI57_สกอ5.1_4.19) ที่ จ ะสั ง เคราะห์ แ ละน าข้ อ เสนอแนะส าคั ญ มาตั้ ง เป็ น ประเด็ น
ในการเฝ้ า ระวั ง และด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนงานใหม่ และจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ
o

o

o

ด้านสาธารณูปโภค
 แก้ไขปัญหาระบบถ่ายเทของเสียในถังบาบัด อาคาร 10 และ อาคาร 19
 ปรับปรุงระบบห้องน้าและระบบลิฟท์โดยสารที่มีอายุการใช้งานนาน ณ อาคาร 10
 ติดตั้งระบบ WiFi
 ติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP
ด้านสิ่งแวดล้อม
 จัดโครงการคณะรั กษ์สิ่ งแวดล้ อม เช่น โครงการปรั บปรุงภูมิทัศน์ รู้รั กษ์สิ่ งแวดล้ อม
นอกจากนี้ ยั งปลู กฝั งให้ นิสิ ตรู้รักษ์สิ่ งแวดล้ อมด้ว ยการส่ งเสริมให้นิสิ ตจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีในการลดใช้พลังงานและปลูกจิตสานึกในดการแยกขยะ
ด้านการสื่อสารและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
ภาควิชา หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาคัญ เช่น
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย แหล่งงาน ประกาศเกียรติคุณ โดยดาเนินการดังนี้
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เปิดเว็บไซต์ใหม่ (SCI57_สกอ5.1_4.20)
 เปิดใช้ Facebook (SCI57_สกอ5.1_4.21)
 ติดตั้งระบบ Digital Signage (SCI57_สกอ5.1_4.22)
ด้านการให้บริการ


o

จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการให้บริการต่างๆ เช่น





ขอตาแหน่งทางวิชาการ (SCI57_สกอ5.1_4.23)
การขอทุนวิจัย (SCI57_สกอ5.1_4.24)
การแจ้งความจานงอื่น เช่น การแจ้งซ่อม การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
การเขี ย นและการขออนุ มั ติ โ ครงการต่ า งๆ (SCI57_สกอ5.1_4.25) เพื่ อ จั ด ระบบ
ฐานข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารของคณะมีการบริหารงานที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ ระเบียบ และงานต่างๆ อันเป็นพันธกิจหลักของคณะ โดยการจัดให้มี
ระบบในการติดตามผลการดาเนินงานในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหาร การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะวัฒนะธรรม โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
o

ด้านการผลิตบัณฑิต
 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (SCI57_สกอ5.1_4.26) และส่งเสริมให้มี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพ
 มีร ะบบการติ ดตามการจั ด ท าเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา
(มคอ 3 มคอ 5 และ มคอ 7) อย่างเป็นระบบผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
อย่างต่อเนื่อง (SCI57_สกอ5.1_4.27)
 มีระบบและแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนในการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการระดับภาควิชา และระดับคณะกรรมการประจาคณะ อาทิเช่น การ
ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ ครั้ ง ที่ 10/2558 วาระที่ 4.4.1 (SCI57_สกอ
5.1_4.28)
 มีการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน(ปค 003)และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ปค.004) มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่
4.5.1 (SCI57_สกอ5.1_4.16)
 มีโ ครงการพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ป รึ ก ษา (SCI57_สกอ5.1_4.29) เพื่ อให้ อาจารย์
ที่ปรึกษาได้เข้าใจระเบียบ และภารหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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o

o

o

มีการติดตามและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.2.1
(SCI57_สกอ5.1_4.30)

ด้านการวิจัย
 จัดทา Website
(http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5511&language=th-TH)
(SCI57_สกอ5.1_4.31) เพี่อจัดการความรู้ด้านจรรยาบรรณ และระเบียบต่างๆ
เกี่ยวกับการทาวิจัย
 จั ด ท าแผนวิ จั ยที่ ไ ด้ สั ง เคราะห์ ร่ ว มกั น ว่า จะก่ อ ให้ เ กิ ดเป็ น ประโยชน์ ใ นภาพรวมต่ อ
ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ (SCI57_สกอ5.1_4.32)
 มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น การวิ จั ย น าเสนอในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.28)
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการทาวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
 จัดโครงการบริการวิช าการ เพื่อน าความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จ ากรั้ ว
มหาวิทยาลัยออกไปพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และนา
วิทยาศาสตร์ไปสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ครูและชาวบ้าน นาเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.6.1 (SCI57_สกอ5.1_4.30)
ได้แก่
 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บูรณาการร่ว ม
โครงการบริ การวิช าการ โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในโรงเรี ยนตามแนว
พระราชดาริฯ)
 โครงการกาหนดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่น
เพื่อสร้างอาชีพในชุมชนวัฒนานคร
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะคนไทย ที่ ต้ อ งธ ารงไว้ ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ด้วยการรณรงค์การแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์และจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย เช่น วันสงกรานต์ (SCI57_สกอ
5.1_4.33) การทาบุญวันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น (SCI57_สกอ5.1_4.34)
 ส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนต้องคานึงถึงการพัฒนานิสิตให้เป็นคนที่มีความ
พร้อมด้านวิชาการ สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อให้
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จบเป็ นบัณฑิตที่มีคุณ ลักษณะตามที่กาหนด โดยกาหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิช า
ในหลักสูตร
5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คณะผู้บริหารได้เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชาชนได้อย่างเสรี ตรวจสอบได้ โดยดาเนินการ ดังนี้
o

o

o

ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสาร
 จัดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th/
และภาควิชา (SCI57_สกอ5.1_4.17)
 เปิ ด Facebook คณะวิ ทยาศาสตร์ (https://www.facebook.com/sciswu)
(SCI57_สกอ5.1_4.21)
 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบ Digital Signage (SCI57_สกอ5.1_4.22)
และแบบกระดาน
 จัดให้มีการประชาสั มพันธ์ข้อมูล ไปยังแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย อาทิ
เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ SWU Weekly
 เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งระบบโทรศัพท์ email
 สายตรง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ (SCI57_สกอ5.1_4.17)
ด้านข้อมูล
 ข้ อ มู ล ระดั บ คณะ ได้ แ ก่ แผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ แผนปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล
คณะกรรมการประจาคณะ ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนวิจัย
ด้านการบริหาร
 จัดการประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ
หรือกิจกรรม การเงิน และการบริหารบุคลากร
 จัดระบบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และระดับภาควิชา เพื่อสื่อสารผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 เปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียสามารถเข้า
พบผู้บริหารคณะทั้งในระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชาได้
อย่างคล่องตัว ผ่านระบบโทรศัพท์ email หรือ ทางการนัดหมาย

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนบริห ารงานผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ คณาจารย์
นิสิต ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมรับรู้ ทาความเข้าใจ แสดงทัศนะ และเสนอประเด็น
สาคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหาและจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมคณาจารย์
บุคลากรและนิสิต และการประชุม พบผู้ปกครอง หรือผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารต่าง ๆ
มีผลการดาเนินงาน อาทิเช่น
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o
o
o
o
o

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนแม่บทวิจัย
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การพบผู้ปกครอง
การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทา
โครงการ เช่น โครงการนาเสนอผลงานนิสิตโครงการประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น

7. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) ในการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยได้มีการมอบ
อานาจการบริหารงานมายังคณบดี เพื่อดาเนินภารกิจของคณะ และในบริหารภารกิจที่คณบดีสามารถมอบ
อานาจต่อได้ ได้มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้บริหารในระดับ
รองคณบดี ผู้ ช่ว ยคณบดีและหั ว หน้ าภาควิช า ทั้ งนี้เพื่ อให้ เกิ ดความคล่ องตัว และเกิดความพึ งพอใจในการ
ให้บริการต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้รับบริการอื่นๆ โดยคณะได้มีการกาหนดตาแหน่งผู้บริหารคณะและจัดทา
เอกสารมอบหมายงานไปยังรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี (SCI57_สกอ5.1_4.35) เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทางาน สามารถตัดสินใจในการดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ในการ
ดาเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ ยังมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานพร้อมกาหนดหน้าที่ไว้เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI57_สกอ5.1_4.36)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารงานให้สอดคล้องตามการรับมอบอานาจ กฎหมาย
กฎระเบี ย บ และข้อบั งคับ ต่า งๆ เพื่อ ให้ เ กิดความเป็ นธรรมและไม่เลื อกปฏิบัติ ค านึง ถึงสิ ทธิ เสรี ภ าพของ
คณาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กาหนดและต้องนามาปฏิบัติในการบริหารงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด และได้มี
การกาหนดหรือพิจารณาแนวนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเป็ น
ประจา เช่น
o

ด้านการบริหารงานบุคคล
 มี ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลาไปปฏิ บั ติ ง านภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.1.3 (SCI57_สกอ5.1_4.28)
 การพิจารณาการเข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิช าการของบุคคลในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1.10 (SCI57_สกอ5.1_4.13)
 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ มี บุ ค คลภายนอกมาพิ จ ารณาประเมิ น ภาระงานของ
คณาจารย์และบุคลากร (SCI57_สกอ5.1_4.37)
 การพิจ ารณาการขึ้ น เงิ น เดื อนประจ าปีข องข้ า ราชการและพนั ก งานในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2558 วาระที่ 4.1.1 (SCI57_สกอ5.1_4.38)

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

130

การพิจารณาการกาหนดกรอบอัตรากาลัง ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.1.4 (SCI57_สกอ5.1_4.30)
ด้านงบประมาณและการเงิน
 การพิจารณาเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณสาหรับภาควิชา โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
 บริ ห ารและติ ด ตามการใช้ ง บประมาณตามกฎเกณฑ์ ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
ที่มหาวิทยาลั ย กาหนดและต้ องยึดถือและปฏิบัติ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลั ง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างเคร่งครัด
ด้านการผลิตบัณฑิต
 มี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ แ ละพิ จ ารณาการขอย้ า ยวิ ช าเอกนิ สิ ต ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.4.2 (SCI57_สกอ5.1_4.28)


o

o

9. หลั ก ควำมเสมอภำค (Equity) ในเรื่ อ งความเสมอภาคนั้ น คณะผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต
คณาจารย์และบุคลากรได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุก
คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ให้โอกาสคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการทางานต่าง
ๆ ร่วมกันตามความรู้ความสามารถ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นา
งานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการ ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรม
หลายโครงการและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาสามารถมีส่วนร่วมได้
เช่น โครงการวันขึ้นปีใหม่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุค ลากร โครงการประชุมคณาจารย์
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นิ สิ ต โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ส า ย ต ร ง ค ณ บ ดี
(http://science.swu.ac.th) (SCI57_สกอ5.1_4.17) ที่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนสามารถให้
ข้อเสนอแนะหรือสอบถามประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างทัดเทียมกัน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) ในการดาเนินงานเพื่อให้มีข้อตกลงในการทา
กิจกรรม หรือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ผู้บริหารคณะจะใช้วิธีการประชุมเป็นหลักเพื่อเป็นเวทีให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี และสรุปร่วมกันเป็นความเห็นพ้องเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ เช่น
o

o

การประชุมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จัดมีการระดมความคิดเพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการสาหรับการบริหารคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อไปทาหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มหาวิ ทยาลัยร้องขอ เช่น การ
เสนอชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ จะนาผลการเสนอชื่อตามระเบียบมาพิจารณาสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ หรือในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

131

o

o

การจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี
การรั บ ฟังข้อคิดเห็ น ในภาพรวมเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง หรือ จัดระบบการบริห ารให้
สอดคล้องและเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบริหารคณะ โดยการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_สกอ5.1_4.1
SCI57_สกอ5.1_4.2
SCI57_สกอ5.1_4.3
SCI57_สกอ5.1_4.4
SCI57_สกอ5.1_4.5
SCI57_สกอ5.1_4.6
SCI57_สกอ5.1_4.7
SCI57_สกอ5.1_4.8
SCI57_สกอ5.1_4.9
SCI57_สกอ5.1_4.10
SCI57_สกอ5.1_4.11
SCI57_สกอ5.1_4.12
SCI57_สกอ5.1_4.13
SCI57_สกอ5.1_4.14
SCI57_สกอ5.1_4.15
SCI57_สกอ5.1_4.16
SCI57_สกอ5.1_4.17

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ชว่ ยคณบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562
ภาพถ่ายโครงการจัดทาแผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2558
แผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการ (Action plan)ประจาปี พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและ
นโยบาย.aspx
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558
คาสั่งที่ 281/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2558
โครงการ GoingLean@Science
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม
2558
หน้าเว็บไซต์คณะ (http://science.swu.ac.th)
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รหัสเอกสำร
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
SCI57_สกอ5.1_4.18 eSurvey ของมหาวิทยาลัย (http://esurvey.swu.ac.th)
SCI57_สกอ5.1_4.19 คาสั่งที่ 261/2557 เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
คาสั่งที่ 216/2557 เรื่อง คณะกรรมการสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
โทรศัพท์
SCI57_สกอ5.1_4.20 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
SCI57_สกอ5.1_4.21 Facebook คณะวิทยาศาสตร์
SCI57_สกอ5.1_4.22 ระบบ Digital Signage
SCI57_สกอ5.1_4.23 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ
SCI57_สกอ5.1_4.24 แนวปฏิบัติการขอทุนวิจัย
SCI57_สกอ5.1_4.25 คู่มือแนวปฏิบัติการเขียนโครงการ
SCI57_สกอ5.1_4.26 คาสั่งที่ 328/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
SCI57_สกอ5.1_4.27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 12/2557
ครั้งที่ 13/2557 ครั้งที่ 15/2557 ครั้งที่ 2/2558 และ ครั้งที่ 13/2558
SCI57_สกอ5.1_4.28 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2558
SCI57_สกอ5.1_4.29 รายงานโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
SCI57_สกอ5.1_4.30 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม
2558
SCI57_สกอ5.1_4.31
SCI57_สกอ5.1_4.32
SCI57_สกอ5.1_4.33
SCI57_สกอ5.1_4.34
SCI57_สกอ5.1_4.35
SCI57_สกอ5.1_4.36
SCI57_สกอ5.1_4.37
SCI57_สกอ5.1_4.38

หน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5511&language=th-TH
ประชุมโครงการจัดทาแผนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายโครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์
ภาพถ่ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557
คาสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สายวิชาการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
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5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธะกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจ าปี การศึก ษา 2557 ซึ่ง มี ห น้ า ที่ค วบคุม /ติด ตามและด าเนิ น การการจั ดการความรู้ (Knowledge
management) โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะและตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะทางาน (SCI57_สกอ5.1_5.1)
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_สกอ5.1_5.2) พิจารณาประเด็นความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านวิจัย พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย จากผลสารวจความต้องการการจัดการความรู้ด้านการผลิ ตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย(SCI57_สกอ5.1_5.3)เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือวิจัย ผลการสารวจจาแนก
ตามประเด็นความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่
ด้านการผลิตบัณฑิต คณาจารย์มีประสงค์ในการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนสอนและพัฒนาสื่อ ผ่าน
ระบบสารสนเทศ (ATutor) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 (พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ) (SCI57_สกอ
5.1_5.4) โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ คณาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเรื่องการใช้ไอทีโดยประยุกต์ใช้
กับงานสอน และมีจานวนรายวิชาที่ใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ใน
คณะวิทยาศาสตร์
ด้านวิจัย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ ยกระดับงานวิจัยให้ตรงกับกรอบทิศทางงานวิจัย
ในระดับประเทศพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการขอทุนวิจัย โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ กลุ่มเป้าหมายนา
ความรู้ที่ได้มาสร้างกรอบและทิศทางการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ สาหรับ คณะกรรมการวิจัย และอีกตัวชี้วัด
ความสาเร็จ คือ ผู้ขอทุนวิจัยสามารถขอทุนวิจัยภายใต้กรอบและทิศทางการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สาหรับ
คณาจารย์ผู้ขอทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จั ดโครงการ การแบ่งปัน และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ เพื่อ
นาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จัดการเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ย วกับการใช้ ATutor
ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยผู้มีประสบการณ์ตรง คือ อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
มาให้ความรู้การใช้เครื่องมือ LMS (Learning Management System) เช่น การสร้างเนื้อหารูปแบบต่างๆการ
ออกข้อสอบออนไลน์ การสร้างการบ้าน เป็นต้น โดยได้จัดเป็นโครงการเป็นสองระยะ คือ โครงการที่ 1 การใช้
ระบบ ATutorเบื้ อ งต้น ในการจั ด การเรี ย นการสอนเมื่ อวัน ที่ 22 ธัน วาคม 2557(SCI57_สกอ5.1_5.5)และ
โครงการที่ 2 การใช้ระบบ ATutorขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอน (สาหรับผู้มีประสบการณ์การใช้ ATutor)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 (SCI57_สกอ5.1_5.6)จากการติดตามผลการใช้ประโยชน์ของการนา ATutor มา
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ จานวน 10
คน สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 90.9% และไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ45.5% โดยมีการสร้าง
รายวิชาใหม่ผ่านระบบ ATutorจานวน 22 วิชา คือ PY456, PY251, PY351, PY352, PY105, SWB201,
MA112, MA116, BI102, BI444, CP444, CP353, BI201, CP111, CP316, IT513, IT514, IT530, SCI422,
MA492, ME513 และ ME514 ทาให้ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนและ
พั ฒ นารายวิ ช าออนไลน์ ด้ ว ย ATutor รวม 205 รายวิ ช าจากผู้ พั ฒ นารายวิ ช าออนไลน์ จ านวน 66 คน
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับประเด็นที่คณาจารย์ต้องการให้ฝ่ายวิชาการจัดอบรมในโอกาสต่อไป
คือ การอบรมเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอน การใช้/สร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยการทวนสอบการใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการเขี ย นเอกสารอ้า งอิ ง เทคนิ ค และวิ ธี การสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และการวั ด ผล
ประเมินผล (SCI57_สกอ5.1_5.7) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีของการใช้ระบบ ATutor
เป็นเอกสารเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มศว (SCI57_สกอ5.1_5.8)
ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 การประชุม
อภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกาหนดกรอบทิศทางงานวิจัย และ
ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับสากล พร้อมทั้งอภิปรายการจัดทากรอบทิศทางงานวิจัยสาหรับคณะวิทยาศาสตร์ มศว
โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาทิ เ ช่ น รศ.ดร. คุ ณ หญิ ง สุ ม ณฑา พรหมบุ ญ รศ.ดร. ปริ น ทร์ ชั ย วิ สุ ท ธางกู ร
ศ.ดร. ไพศาล สิ ท ธิ ก รกุ ล และศ.ดร. ณรงค์ ปั่ น นิ่ ม ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ใ นการท าวิ จั ย
ระดับประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทิศทางของงานวิจัยในระดับสากล รวมถึงการหาแหล่ง
ทุน วิจั ย (SCI57_สกอ5.1_5.9) เมื่อเสร็ จ สิ้นโครงการ คณะกรรมการวิจัยได้นากรอบและทิศทางวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ มาพัฒนาเป็นกรอบการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และได้นามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทุน
(SCI57_สกอ_5.1_5.10)
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลของคณาจารย์ผู้ เข้าร่ว มโครงการในการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง
โดยพบว่าคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวที โลก ครั้งที่ 1 จานวน 16 ท่านสามารถขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยในกรอบการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 100 และจากสารวจยังไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคใด นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับประเด็นที่คณาจารย์ต้องการให้ฝ่ายวางแผนและวิจัย
จัดอบรมในโอกาสต่อไปคือ อยากให้มีการจัดอบรม การวิจัยในชั้นเรียน และการจัดโครงการในลักษณะเดียวกัน
นี้ในโอกาสต่อไป (SCI57_สกอ_5.1_5.11) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดี กรอบทิศทางการ
วิจัยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มศว(SCI57_สกอ5.1_5.10)
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลและบทสรุปโครงการทั้งสองโครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.2.1 และได้ร่ว มกัน
พิจารณา และวางแผนปรับปรุงรวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนามาใช้ในวางแผนการจัดโครงการ การจัดการความรู้
ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (SCI57_สกอ5.1_5.12)
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสหลักฐำน
SCI57_สกอ5.1_5.1

รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
SCI57_สกอ5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2557
SCI57_สกอ5.1_5.3 สรุปการสารวจการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
SCI57_สกอ5.1_5.4 ยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับปรับปรุงปี 2555
SCI57_สกอ5.1_5.5 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 2
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor กิจกรรมที่ 1 การใช้ระบบ ATutor
เบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอน
SCI57_สกอ5.1_5.6 รายงานสรุปโครงการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutorกิจกรรมที่ 2 การใช้ระบบ ATutorขั้นสูงใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor
SCI57_สกอ5.1_5.7 รายงานการติดตามโครงการ ATutor
SCI57_สกอ5.1_5.8 เอกสารแนวทางการปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ ATutor
SCI57_สกอ5.1_5.9 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 :
การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI57_สกอ_5.1_5.10 เอกสารทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ
SCI57_สกอ_5.1_5.11 เอกสารการติดตาม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่
เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI57_สกอ_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
6. กำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน
6.1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้ำนบุคลำกร
ควำมต้ องกำรของบุ คลำกร และผู้ มี ส่ วนได้ ส่วนเสี ย โดยสอดคล้ องกั บ แผนกลยุ ทธ์ และสมรรถนะหลั กหรื อ
วัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SCI57_สกอ5.1_6.1) จึงได้จัดทาแผนการ
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

136

การพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลากร ซึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการนาไอทีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาด
ความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บางส่ ว นยั ง ขาดความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในสายอาชี พ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการกาหนด
กลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ และครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2562 (SCI57_สกอ5.1_6.2) และได้ มี น าแผนพัฒ นาบุ คลากรเสนอในการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 วาระที่ 4.4 (SCI57_สกอ5.1_6.3)
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่สะท้อนผลผลิตและ
ผลลัพธ์
จากแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้มีการกาหนด
เป้าหมายด้านสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ได้แ ก่การจัดกรอบ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้มีการเสนอแนวทาง
โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะของนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วาระที่ 4.1 (SCI57_สกอ5.1_6.4) และเสนอแผนกิจกรรม
โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะของนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วาระที่ 4.1 (SCI57_สกอ5.1_6.5) จากนั้นจึงนาโครงการพัฒนา
กรอบสมรรถนะของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าที่ ประชุมของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1 (SCI57_สกอ5.1_6.6)
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะนั้นได้มีการจัด
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลายด้านได้แก่ โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดี
ของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (SCI57_5.1_6.7) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ ATutor ระดับ Basic และ Advanced (SCI57_5.1_6.8) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เรื่องการใช้ IT ในการจัดประชุม (SCI57_5.1_6.9) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ (SCI57_5.1_6.10) การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสมประจาปีการศึกษา 2557
(SCI57_5.1_6.11) และโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (SCI57_5.1_6.12) นอกจากนี้บุคลากรทั้งสาย
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วิชาการและสนับสนุนวิชาการยังได้มีการไปประชุมอบรม สัมมนา เสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองตามทักษะความเชี่ยวชาญและงานที่ปฏิบัติ (SCI57_สกอ5.1_6.13)

6.3 มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมตัวบ่งชี้ของแผน
และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจั ดโครงการและกิจกรรมเพื่อให้ บุคลากรได้มีการพัฒ นาตนเองและ
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2558 (SCI57_สกอ5.1_6.14) พบว่าการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนโดยมีการจัด
โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จาก
การประเมินผลความสาเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 โครงการ/กิจกรรม พบว่าได้ดาเนินการบรรลุเป้าหมายจานวน
8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 และได้นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2558 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.1
(SCI57_สกอ5.1_6.15) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
6.4 มีกำรนำผลกำรประเมินและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจำคณะไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
จากผลการประเมิ น ผลความส าเร็จ ของแผนการพัฒ นาบุ คลากร คณะวิ ทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ได้มีการพิจารณาเพื่อนาไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะประชุม คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558
วาระที่ 4.1 (SCI57_สกอ5.1_6.15) ว่าควรดาเนินการจัดกรอบสมรรถนะหลักและเฉพาะของบุคลากรและนิสิต
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และควรมี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาสมรรถนะเฉพาะในด้ า นการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
การทวนสอบ นอกจากนี้ บุ คลากรควรได้รั บการพัฒ นาทัก ษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่ างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.2
(SCI57_สกอ5.1_6.15)

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_สกอ5.1_6.1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_สกอ5.1_6.2

แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

SCI57_สกอ5.1_6.3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558

SCI57_สกอ5.1_6.4

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

SCI57_สกอ5.1_6.5

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2557

SCI57_สกอ5.1_6.6

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่18/2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

SCI57_สกอ5.1_6.7

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา: กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามกรอบ TQF

SCI57_สกอ5.1_6.8

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ATutor
ระดับ Basic และ Advanced

SCI57_สกอ5.1_6.9

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการใช้ IT ในการจัดประชุม

SCI57_สกอ5.1_6.10

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

SCI57_สกอ5.1_6.11

การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสมประจาปีการศึกษา 2557

7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อยมา ได้กาหนดนโยบายคุณภาพ
การศึกษา (SCI57_สกอ5.1_7.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (SCI57_สกอ
5.1_7.2) โดยมีคณะกรรมการประจาคณะและตัวแทนของทุกภาควิชาเข้าร่วมในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ เพื่อดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา การควบคุม/ดูแลโดยใช้หลัก
PDCA และกากับการดาเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SCI57_สกอ5.1_7.3) กาหนดผู้รับผิดชอบ/กากับ/รวบรวมข้อมูลของการดาเนินงาน
และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (SCI57_สกอ5.1_7.4) ผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษารวบรวมเป็น
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.3.1
(SCI57_สกอ5.1_7.5) และรายงานข้อมูลเข้าสู่ ระบบ CHE QA online เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาจัดทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 (SCI57_สกอ5.1_7.6) และได้ดาเนินการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มาปรับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการดาเนินงานในภาพรวม (SCI57_สกอ5.1_7.7)
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_สกอ5.1_7.1

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพ

SCI57_สกอ5.1_7.2

คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 21/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557

SCI57_สกอ5.1_7.3

แผนดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2557

SCI57_สกอ5.1_7.4

ผู้กากับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูลจาแนกตามตัวบ่งชี้

SCI57_สกอ5.1_7.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 22
กรกฎาคม 2558

SCI57_สกอ5.1_7.6

แผนพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2557

SCI57_สกอ5.1_7.7

แผนพัฒนาคุณภาพและผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา 2557

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6 ข้อ

4
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้รวบรวมข้อมูล

อ.สุจิตรา ศรีสังข์, กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกุล, อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์)
คุณยุภาวดี โคษา, คุณวนิดา ยังมี และ คุณชลรดา สารทสมัย

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามก าหนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น
ให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. มีระบบและกลไกในกำรกำกับกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลั กสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ สกอ
ครบถ้วนทั้ง 28 หลักสูตร โดยมีการกากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนิ น งาน (KPI) ของแต่ล ะหลั กสูตรเป็ น สาคัญ ดังแสดงในเอกสารระบบและกลไกการดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ 5.2_1_1)
2. มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำน
ผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย (SCI57_สกอ
5.2_2_1) และระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในการติดตามและกากับดูแลการจัดทา
มคอ 3-7 ของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI57_สกอ 5.2_2_2) และคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ 5.2_2_3) เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาและตัวแทนภาควิชา ถ่ายทอด
และประสานข้อมูล กับ คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรและอาจารย์ผู้ ส อนให้ ดาเนินการจัดทา มคอ 3-7 ให้
ครบถ้วนทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ดังปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (SCI57_สกอ 5.2_2_4) ซึ่งในส่วนของการบริหารหลักสูตรนั้นฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (SCI57_สกอ 5.2_2_5) ให้
ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรือ ประธานหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดัง
รายนามที่ปรากฏใน มคอ 2 หรือ สมอ.08 ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนโดยมีภาระหน้าที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน คือ
1. บริ ห ารและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ดาเนินงานและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดย
ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. กากับดูแลให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
4. พัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ แ ละขเอก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการออกคาสั่งแต่งตั้ง (SCI57_สกอ 5.2_2_6) เพื่อ
กาหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตรเช่นกัน
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3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของทุกหลักสูตรที่ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร อีกทั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาหน้า
เว็บไซต์เฉพาะ บนพื้นที่เว็บไซต์ของคณะเพื่อเปิดช่องทางและอานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นิสิต และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น ข้อมูลดิบของผลการ
ประเมินบัณฑิต ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผลสารวจการมีงานทา สถิติจานวนนิสิตและผู้สาเร็จ
การศึกษา ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงข้อมูล
ย้อนกลับต่างๆ ของหลักสูตรผ่านแบบประเมินที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพหลักสูตร (SCI57_สกอ 5.2_3_1)
ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
2. แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
3. แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้
(หลักสูตรคอมพิวเตอร์)
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ปีการศึกษา 2557
5. แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
7. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนั้น ฝ่ายวิชาการได้จัดทาแนวปฏิบัติที่สาคัญ 2 ประเด็น จากการจัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา (SCI57_สกอ 5.2_3_2) คือ แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (SCI57_สกอ
5.2_3_3) และแนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ELO) (SCI57_สกอ
5.2_3_4) เพื่อเผยแพร่แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนการสอนของหลักสูตรผ่านหน้า
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ (SCI57_สกอ 5.2_3_5) พร้อมส่งเอกสารไปยังทุกภาควิชาด้วย
ในระดับมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มศว ได้จัดทาเว็บไซต์ TQF online ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI57_สกอ 5.2_3_6) เพื่ออานวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรม เรื่อง
การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัด ประเมินผลและบันทึกการกระจายความ
รั บ ผิ ดชอบ หลั ก -รอง สู่ ร ายวิช า เข้าสู่ ร ะบบฯ เพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลั ย" เมื่อวันพุธ ที่ 1
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เมษายน 2558 (SCI57_สกอ 5.2_3_7) แก่ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจากทุกภาควิชาเพื่อเรียนรู้
การใช้งานระบบดังกล่าว และเริ่มใช้งานจริงในปีการศึกษ 2558 ต่อไป
4. มี กำรประเมิ นคุ ณภำพหลั กสู ตรตำมก ำหนดเวลำทุ กหลั กสู ตร และรำยงำนผลกำรประเมิ น
ให้คณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
หลักสูตรจานวน 28 หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครบถ้ว นทุก
หลักสูตรในเดือนกรกฎาคม 2558 (SCI57_สกอ 5.2_4_1) ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
นาผลการประเมินหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 22
กรกฎาคม 2558 (SCI57_สกอ 5.2_4_2) เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน ผลการประเมินของทุกหลักสูตร
พร้อมกาหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ข้อมูลสาคัญในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไป
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
ในการดาเนินงานของหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ที่เริ่มใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกหลักสูตรจะจัดทา มคอ 7 และ
นาส่งฝ่ายวิชาการ จากนั้นในปีการศึกษาถัดมา หลักสูตรจะใช้ข้อมูลจาก มคอ 7 ของปีก่อนมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาผลการดาเนินงานรายปีการศึกษาของหลักสูตร ดังปรากฏใน มคอ 7 ปีการศึกษา 2555, 2556 และ
2557 (SCI57_สกอ 5.2_5_1) ซึ่งในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปีนั้น คณะกาหนด
และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI57_สกอ
5.2_5_2) เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าวทันทีที่การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแล้วเสร็จ โดย
จะนารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตร (SCI57_สกอ 5.2_5_3)
ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีนัยสาคัญ
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ทุกหลักสูตรจานวนทั้งสิ้น 28หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และมีผลการดาเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 3.11 (SCI57_สกอ 5.2_6_1)
ผลกำรประเมิน
ภำควิชำ

หลักสูตร

วันที่รับกำรประเมิน

องค์ประกอบที่

1

กำรกำกับมำตรฐำน
คณิตศาสตร์
(8 หลักสูตร)

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

วท.บ. คณิตศาสตร์
วท.บ. สถิติ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

16 ก.ค. 2558
16 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2.60
2.96
3.68

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

กศ.บ. คณิตศาสตร์

17 ก.ค. 2558

ผ่าน

2.81

ปานกลาง
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ผลกำรประเมิน
ภำควิชำ

หลักสูตร

วันที่รับกำรประเมิน

องค์ประกอบที่

1

กำรกำกับมำตรฐำน

คหกรรมศาสตร์
(1 หลักสูตร)
เคมี (5 หลักสูตร)

ชีววิทยา
(6 หลักสูตร)

ฟิสิกส์
(6 หลักสูตร)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2 หลักสูตร)

กศ.ม. คณิตศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
กศ.ด. คณิตศาสตร์
ปร.ด. คณิตศาสตร์
วท.บ. คหกรรมศาสตร์
วท.บ. เคมี
กศ.บ. เคมี

15 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558
15 ก.ค. 2558
14 ก.ค. 2558

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.06
3.11
2.78
2.82
3.48

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ผ่าน
ผ่าน

3.23
3.07

ดี
ดี

วท.ม. เคมี

16 ก.ค. 2558

ผ่าน

3.46

ดี

กศ.ม. เคมี

14 ก.ค. 2558

ผ่าน

3.27

ดี

ปร.ด. เคมีประยุกต์

17 ก.ค. 2558

ผ่าน

3.49

ดี

วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา

14 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558
13 ก.ค. 2558

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.65
3.23
3.04

ดี
ดี
ดี

กศ.ม. ชีววิทยา

17 ก.ค. 2558

ผ่าน

3.23

ดี

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

14 ก.ค. 2558

ผ่าน

2.65

ปานกลาง

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

16 ก.ค. 2558

ผ่าน

2.62

ปานกลาง

วท.บ. ฟิสิกส์
กศ.บ. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์

15 ก.ค. 2558
16 ก.ค. 2558
13 ก.ค. 2558

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2.56
2.65
3.10

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

กศ.ม. ฟิสิกส์

17 ก.ค. 2558

ผ่าน

3.27

ดี

วท.ม. วัสดุศาสตร์

16 ก.ค. 2558

ผ่าน

2.83

ปานกลาง

ปร.ด. ฟิสิกส์

14 ก.ค. 2558

ผ่าน

2.79

ปานกลาง

วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ
9 ก.ค. 2558
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
15 ก.ค. 2558
คะแนนเฉลี่ย (28 หลักสูตร)

ผ่าน
ผ่าน

4.02
3.51
3.11

ดีมาก
ดี
ดี
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ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
5 ข้อ
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
SCI57_ สกอ 5.2_1_1
SCI57_ สกอ 5.2_2_1
SCI57_ สกอ 5.2_2_2
SCI57_ สกอ 5.2_2_3
SCI57_ สกอ 5.2_2_4
SCI57_ สกอ 5.2_2_5

SCI57_ สกอ 5.2_2_6
SCI57_ สกอ 5.2_3_1
SCI57_ สกอ 5.2_3_2
SCI57_ สกอ 5.2_3_3
SCI57_ สกอ 5.2_3_4
SCI57_ สกอ 5.2_3_5
SCI57_ สกอ 5.2_3_6
SCI57_ สกอ 5.2_3_7
SCI57_ สกอ 5.2_4_1
SCI57_ สกอ 5.2_4_2
SCI57_ สกอ 5.2_5_1
SCI57_ สกอ 5.2_5_2
SCI57_ สกอ 5.2_5_3

ผลดำเนินกำร
6 ข้อ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
5

บรรลุเป้ำหมำย


รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
มาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ 3-7
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/Documents/tqf%203-7.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 12/2557; 13/2557;
15/2557; 2/2558 และ 13/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่1/2558
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 320/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 328/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557
คาสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่674/2557; 666/2558; 1010/2558 และ1011/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
http://science.swu.ac.th/th-th/ประกันคุณภาพการศึกษา.aspx
http://science.swu.ac.th/th-th/งานวิชาการ.aspx
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ELO)
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
การอบรม เรื่อง การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วย
ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ตารางแสดงกาหนดการรับประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2557 พร้อมผลการ
ประเมิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 14/2558
มคอ 7 ทุกหลักสูตรของปีการศึกษา 2555; 2556; 2557
ตารางเวลาแสดงข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบเวลา5 ปีและแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจานวน 28 หลักสูตร ประจาปีการศึกษา
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รหัสเอกสำร
SCI57_ สกอ 5.2_6_1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจานวน 28 หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

147

ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 กำรบริหำรจัดกำรแบบลีน (Lean Management)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ผู้ช่วยคณบดี (อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์)

ผู้รวบรวมข้อมูล

คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน(Lean
Management System) ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการบริห ารการทางานให้ มีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุกๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553–2567)
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย
(Waste) เพื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะ
ใช้ติดตามและประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
4. มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
5. มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจาคณะ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
6. มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมาย หรื อ ปรั บ ให้ เ ป็ น กระบวนการท างานใหม่ ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท าการเผยแพร่
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 หรือ 2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรคัดเลือกกระบวนกำรทำงำน (Work Process) ที่มีควำม
สูญเสีย (Waste) เพื่อทำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรอย่ำงน้อย 1 กระบวนกำร
คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสาคัญของการนาระบบบริหารจัดการแบบลีนมาใช้ เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและลดความสู ญ เปล่ า ในขั้ น ตอนที่ ไ ม่ จ าเป็ น จึ ง ได้ จั ด โครงการ GoingLean@SWUScience
แก่ บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสร้ า งกิ จ กรรมประยุ ก ต์ ก ารบริ ห ารจั ด การแบบลี น สู่ ก ารบริ ห ารพั ฒ นา
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_มศว5.1_1.1)
คณะกรรมการบริ ห ารงานส านั ก งานคณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2557
วาระที่ 4.11 (SCI57_มศว5.1_1.2) พิจารณากระบวนการทางานที่มีความสูญเสียโดยคานึงถึงการประหยัด
พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อมและระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากรายงานการ
ใช้กระดาษ (SCI57_มศว5.1_1.3) พบว่าจานวนกระดาษที่ใช้ในการประชุมมีปริมาณสูงมากเนื่องจากการอัด
สาเนาแจกให้กับ ผู้เข้าร่ว มประชุม จึ งเห็ นควรว่าการนาไอทีมาใช้ในการจัดประชุมจะช่วยให้ปริมาณการใช้
กระดาษลดลง อีกทั้งลดเวลาการเตรียมเอกสารในการประชุมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน
และการบริหารจัดการแบบลีน
2. มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนตำมเกณฑ์ข้อ 1 ในรำยละเอียด เพื่อระบุสำเหตุของควำมสูญเสีย
ตามที่ได้คัดเลือกกระบวนการทางานที่ควรนามาปรับปรุงคือ งานการจัดประชุมนั้น สาเหตุของความ
สูญเสียประกอบด้วย
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานการจัดเตรียมงานประชุมและการจัดเตรียมเอกสารการประชุม เนื่องจาก
ผู้จัดการประชุมต้องสอบถาม/ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมให้เสนอวาระ อีกทั้งผู้จัดการประชุมใช้เวลาในการสาเนา
วาระการประชุมและรายงานการประชุม
2. กระดาษและหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการสาเนาวาระการประชุม สูญเสียตามจานวนหน้ากระดาษของการ
ประชุมและจานวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นหากนาระบบไอทีมาช่วยในการจัดประชุมการสูญเสียทั้ง 2 ปัจจัยจะ
ลดลง(SCI57_มศว5.1_1.2)
3. วำงแผนกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่มีควำมสูญเสีย โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่
จะใช้ติดตำมและประเมินควำมสำเร็จของกำรปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารงานสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ได้มี การประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2557 (SCI57_มศว5.1_3.1) ได้พิจารณาแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย
(SCI57_มศว5.1_3.2) และการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม
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(SCI57_มศว5.1_3.3) และได้กาหนดตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายสาหรับการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความ
สูญเสีย
4. มีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนตำมแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพื่อการจัดการ
ประชุม จัดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 (SCI57_มศว5.1_3.3) โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้
ความสนใจเข้าร่ว มโครงการ ซึ่งรวมถึงบุ คลากรที่รับผิ ดชอบงานประชุมในกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
( SCI5 7 _ม ศ ว 5 . 1 _4 . 1 ) http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5562&AlbumID=10114180&language=th-TH
5. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่กำหนด และรำยงำนผลในคณะกรรมกำรประจำ
คณะหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำ
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพื่อการจัดการ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามผลการดาเนินการจากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ พบว่า ปริมาณ
การใช้กระดาษในการจัดการประชุมลดลง ดังรายงานผลการลดจานวนกระดาษในการประชุมด้วยระบบ emeeting (SCI57_มศว5.1_5.1) โดยสรุปผลการติดตามการดาเนินงานได้ ดังนี้
ฝ่ายนโยบายและแผน ลดจานวนกระดาษ 10,846 แผ่น คิดเป็นจานวนเงินที่ลดลง 5,423 บาท
ฝ่ายงานคลังและพัสดุ ลดจานวนกระดาษ 440 แผ่น คิดเป็นจานวนเงินที่ลดลง 220 บาท และ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลดจานวนกระดาษ 11,067 แผ่น คิดเป็นจานวนเงินที่ลดลง 5,533.50
บาท
ฝ่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษา ลดจ านวนกระดาษ 475 แผ่ น คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น ที่ ล ดลง 2 ,375 บาท
(SCI57_มศว5.1_5.1) คิดรวมเป็นจานวนเงินที่ลดลง 13,551.50 บาท และได้มีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่นา
ไอที ไ ปใช้ ใ นการประชุ ม พบว่ า เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มประชุ ม ลดลง ซึ่ ง ผลการติ ด ตามได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.1.2 (SCI57_มศว5.1_5.2)
นอกจากนี้ ได้มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ GoingLean@SWUScience ครั้งที่ 2 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน มีการเปลี่ยนดวงโคมเป็นระบบหลอดไฟฟ้าแบบ LED ในชั้น G และชั้น
3B ของอาคาร 19 พบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง
- ด้ำนกำรลดขั้นตอนหรือกระบวนงำน มีการการลดขั้นตอนกระบวนการโดยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในงานสารบรรณและการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีการส่งเสริมในการนาระบบไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พบว่ามีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วย Atutor เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2557 ดังปรากฏตามเอกสาร รายงาน
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ผลการดาเนินงาน โครงการ GoingLean@SWUScience ครั้งที่ 2 (SCI57_มศว5.1_5.3) ซึ่งได้นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระ 4.3.1 (SCI57_มศว5.1_5.4)
6. มีกำรนำผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรประเมินมำปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้ ำ หมำย หรื อ ปรั บ ให้ เ ป็ น กระบวนกำรท ำงำนใหม่ ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและท ำกำรเผยแพร่
สูผ่ ู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.1.2 การบริหาร
จัดการแบบลีน : ผลการดาเนินงานการนาระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุมนั้น (SCI57_มศว5.1_5.2)
ในที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสนอให้มีการจัดทาแบบประเมินกลุ่มผู้นาระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม
ในประเด็นเกี่ยวกับการลดขั้นตอนเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดการประชุม การบันทึกการ
ประชุม (เพิ่มแบบประเมิน/ผลประเมิน /สรุป) เสนอให้นากระบวนการเบิกจ่ายมาลดขั้นตอนการทางาน และ
จัดประชุมสัมมนาสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องของการลดขั้นตอนการทางาน คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทา
แบบติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มผู้จัดงานประชุมของแต่และฝ่ายในสานักงานคณบดี โดย
พบปัญหาและอุปสรรคจากการนา e-meeting ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ติ ด ขั ด ในเรื่ อ งการเพิ่ ม ข้ อ มู ล /วาระ เนื่ อ งจากฝึ ก อบรมกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ไม่ เ หมื อ นกั น
2. การ export file วาระหรือรายงานการประชุม มักพบปัญหาในเรื่องของตัวอักษรที่เปลี่ยนเป็นภาษา
อื่น (SCI57_มศว5.1_6.1)
ซึ่งปัญหาในข้อที่ 1 เกิดจากความไม่ชานาญของผู้ใช้ หลั งจากใช้งานระยะหนึ่งพบว่าปัญหานี้หมดไป
สาหรั บปัญหาข้อที่ 2 ได้ประสานกับทางสานักคอมพิวเตอร์ พบว่าเป็นปัญหาเรื่องการเข้ารหัส (encoding)
ซึ่งจะเป็นเฉพาะบางเครื่อง สานักคอมพิวเตอร์ได้แนะนาวิธีการแก้ไขโดยปรับการเข้ารหัสของเอกสารให้ถูกต้อง

ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6 ข้อ

5



รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_มศว5.1_1.1

โครงการ GoingLean@SWUScience

SCI57_มศว5.1_1.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานคณบดี
ครั้งที่ 8/2557เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

SCI57_มศว5.1_1.3

รายงานการใช้กระดาษในการจัดการประชุมของฝ่ายต่าง ๆ
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รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
(ก่อนใช้ระบบ e-meeting)

SCI57_มศว5.1_3.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

SCI57_มศว5.1_3.2

แผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย

SCI57_มศว5.1_3.3

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2558

SCI57_มศว5.1_4.1

ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1
เรื่องการใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม จัดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

SCI57_มศว5.1_5.1

รายงานผลการลดจานวนกระดาษในการประชุมด้วยระบบ
e-meeting

SCI57_มศว5.1_5.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2558
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

SCI57_มศว5.1_5.3

รายงานผลการดาเนินงาน โครงการ GoingLean@SWUScience
ครั้งที่ 2

SCI57_มศว5.1_5.4

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558

SCI57_มศว5.1_6.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

152

ตัวบ่งชี้ มศว 5.2 กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

กำรคิดรอบปี

ปีการศึกษา

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยคณบดี (อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์)

ผู้รวบรวมข้อมูล

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช, คุณนรงค์ วงษ์งาม, คุณธรรมนูญ เหลาคม
และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะให้ เ กิ ด กั บ บุ ค ลากรในด้ า นการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
โดยการช่ ว ยกั น ประหยั ด ทรั พ ยากร ประหยั ด พลั ง งานซึ่ ง คณะสามารถด าเนิ น การช่ ว ยโลกและสั ง คมได้
โดยการออกมาตรการในการประหยั ด ทรั พ ยากรหรื อ พลั ง งาน มี ก ารแจ้ ง เวี ย นให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในคณะตามระยะเวลาที่
กาหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3R: Reduce Reuse Recycle) เป็น
ต้น มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่า คณะได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดทารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
2. มีแผนการดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผน
4. มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกาหนดแนวทางในการดาเนินงานปีต่อไป
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรหรือมีกำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงและจัด
การพลั งงานอย่ างต่อเนื่ องภายใต้น โยบายการอนุรักษ์พลั งงาน “มศว สังคมการเรียนรู้ พัฒ นาสังคม รู้รักษ์
พลังงาน” โดยมีประกาศให้ทราบทั่วกันที่หน้าเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี (SCI57_มศว5.2_1.1) คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการประหยั ด พลั ง งานและรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและรั บ สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2558 (SCI57_มศว5.2_1.2) เพื่อ
วางแผนและกาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะวิ ทยาศาสตร์ เป็นแกนนาในการ
รณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน ดาเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อให้มีการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์
และประเมิน ผลการดาเนิ น งานเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกที่จะวางแผน กากับดูแล และดาเนินการเพื่อให้การประหยัดพลังงานและการดูแล
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (SCI57_มศว5.2_1.3)
2. มีแผนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน โดยกำหนดตั วชี้วัด
ควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงานประจาปีการศึกษา 2556 สาหรับใช้ในการวางแผนและกาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ปีการศึกษา 2557 โดยกาหนดตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานได้แก่อัตรากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์ลง
อย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามรายงานการประชุม คณะกรรมการประหยัด
พลังงานครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.1 และ 4.2 (SCI57_มศว5.2_2.1) และแผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SCI57_มศว5.2_2.2) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
กาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับคณะ ได้แก่ การกาจัดกลิ่นของถังบาบัดน้าเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดให้กลิ่น
รบกวนจากถังบาบัดน้าเสียลดลงหรือหายไป รายละเอียดตามรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17/2557 วาระที่ 4.6.1 (SCI57_มศว5.2_2.3)
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมแผน
คณะกรรมการประหยัดพลังงานเสนอรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การใช้พลังงานของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแผนฯ มาตรการ ตัวชี้วัด และข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ (SCI57_มศว5.2_3.1) จากนั้ นคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์มีการประชุมพิจารณา
กาหนดแนวทางการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ มีการประกาศแจ้ง
นโยบายประหยั ดพลั งงาน ปี 2558 (SCI57_มศว5.2_3.2) และมาตรการประหยัดพลั งงาน ปี 2558
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(SCI57_มศว5.2_3.3) เพื่อ ให้ บุ คลากร สโมสรนิ สิ ต และนิสิ ตให้ ทราบและถื อปฏิ บัติต ามอย่างเคร่ งครั ด
นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการประจาคณะทุกเดือน มีการแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละเดือน โดยมีการ
เปรียบเทียบเป็นสองมิติ คือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบในเดือน
เดียวกันของปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ทุก
เดือน ตัวอย่างเช่นในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1.1
(SCI57_มศว5.2_3.4) ซึ่งหัวหน้าภาควิชารับทราบ นาไปแจ้งบุคลากร และรณรงค์ให้มีการดาเนินการตาม
แผนการประหยัดพลังงานและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการรณรงค์
ด้านการประหยั ดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ และปรับภูมิทัศน์บางบริเวณของคณะฯ
(SCI57_มศว5.2_3.5)
4. มีกำรดำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
หัวหน้าภาควิชานาเรื่องประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้ อมนาเข้าที่ประชุมภาค หรือ แจ้งบุคลากร
และรณรงค์ในภาควิชา เพื่อกาหนดแนวทางประหยัดพลังงานระดับภาควิชา รวมทั้งดาเนินการตามนโยบายและ
แนวทางที่ได้กาหนดในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการ
รวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพื่ อรายงานผลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะทุ ก เดือ น รายละเอี ย ดตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาศาสตร์ ค รั้ ง ที่
10/2558 วาระที่ 4.1.1 (SCI57_มศว5.2_4.1)
5. มีกำรนำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำคณะมำใช้ในกำรแก้ไ ข
ปรับปรุงหรือกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนปีต่อไป
คณะกรรมการประหยัดพลังงานประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และแผนในรอบปี
เสนอที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ
ทางด้านมาตรการประหยัดพลังงานประจาปีการศึกษาถัดไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.1.1 (SCI57_มศว5.2_5.1)
ผลกำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5

5

5
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

SCI57_มศว5.2_1.1

ระบบและกลไกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

SCI57_มศว5.2_1.2

คาสั่งที่ 325/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_มศว5.2_1.3

ระบบและกลไกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์

SCI57_มศว5.2_2.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 4.1 และ 4.2

SCI57_มศว5.2_2.2

แผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558

SCI57_มศว5.2_2.3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
17/2557 วาระที่ 4.6.1

SCI57_มศว5.2_3.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
18/2557 วาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3

SCI57_มศว5.2_3.2

นโยบายการประหยัดพลังงานประจาปีงบประมาณ 2558

SCI57_มศว5.2_3.3
SCI57_มศว5.2_3.4

มาตรการการประหยัดพลังงานประจาปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
18/2557 วาระที่ 4.1.1

SCI57_มศว5.2_3.5

โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

SCI57_มศว5.2_4.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
10/2558 วาระที่ 4.1.1

SCI57_มศว5.2_5.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
12/2558 วาระที่ 4.1.1
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

คะแนน
กำรประเมินเฉลี่ย
3.82
4.40
5.00
5.00
4.75
4.34

ผลกำรประเมิน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
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หมำยเหตุ
6 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
15 ตัวบ่งชี้

158

ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. ผลรวมเฉลี่ ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
อยู่ ใ นคุ ณ ภาพระดั บ ดี โดยทุ ก หลั ก สู ต ร ผ่ า น
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
2. นิ สิ ต ได้ รั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพและ
ทั ก ษะด้ า นวิ ช าการอย่ า งเข้ ม แข็ ง ผ่ า นโครงการ/
กิจกรรมนอกห้องเรียน
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
ไม่มี

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านวิชาการ
ควรขยายจานวนนิสิตกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น และ
รูปแบบของโครงการควรมีความหลากหลายสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ รูปแบบการใช้ชีวิต
และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ไม่มี
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่ มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่
เข้มแข็ง มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ เข้มแข็ง มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยจานวนมาก
นักวิจัยจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ไม่มี
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
ไม่มี
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่
เกิดจากความร่ วมมือของทุกภาควิช าและหน่ว ยงาน
ภายนอก โดยมีก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ การเรีย นการ
สอนและการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนำ
งานวิจัยทีนามาบูรณาการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่โดด
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด โครงการบริ ก าร
วิ ช าการที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ในพื้ น ที่ เ ป้ า ของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
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เด่นในการพัฒนาชุมชน
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีการวางแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
จุดแข็ง
มี ร ะบบและกลไกการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง สามารถส่งเสริม /
กากับ/ติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรได้และ
สะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
1. มีระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA
2. องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกาหนด
ไว้อย่างชัดเจนทาให้การดาเนินงานของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพตามกรอบ TQF และเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

และนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
ไม่มี

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ไม่มี
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ไม่มี
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
ไม่มี

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ไม่มี

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ไม่มี
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
มีการนาไอทีมาใช้ในการบริหาร การทางาน การ
ทางานร่วมกัน (Collaboration) เช่น Emeeting,
Google Apps for Education at SWU (GAFE) เป็น
ต้น ทาให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดตามผลการดาเนินกงาน
ได้
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2557

องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิ ต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1

จำนวนหลักสูตรทัง้ หมดทีป่ ระเมิน

28

2

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรี

14

3

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญำตรี

4

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำโท

5

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญำโท

6

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำเอก

7

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญำเอก

14.50

8

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

86.97

44.49
9
27.98
5

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
9

จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทัง้ หมด

144.0

10

จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญำเอก

115.5

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
11

จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทัง้ หมด

144.0

12

อำจำรย์ประจำคณะทีไ่ ม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร

87.0

13

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรี

14

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี

15

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี

16

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาโท

17

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาโท

18

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาโท

19

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก

32.5

20

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก

13.0

21

จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก

3.0
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ชื่อตัวบ่งชี้
ผลรวมจำนวนอำจำรย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

2557
57.0

สกอ.1.4 จานวนนิ สิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ตามรายงานการวิ เคราะห์ของกอง
แผนงาน)
23

จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทัง้ หมด

135.0

24

จำนวนอำจำรย์ประจำคณะในแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)

135.0

- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)

25

26

- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
จำนวนนิสติ เต็มเวลำ (FTES) แยกตำมกลุม่ สำขำวิชำ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)
- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
จำนวนนิสติ เต็มเวลำ (FTES) ปรับเป็ นปริญญำตรี
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)

2,089.06

250.33

- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)

27

- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
จำนวนนิสติ เต็มเวลำรวมทุกระดับเท่ำกัน แยกตำมกลุม่ สำขำวิชำ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)
- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
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28

29

30

31

ชื่อตัวบ่งชี้
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจำนวนนิสติ เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)
- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจำนวนนิสติ เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)
- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
ร้อยละของกำรคำนวณค่ำควำมแตกต่ำงจำกสัดส่วนจำนวนนิสติ เต็มเวลำต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำคณะ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)
- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
ค่ำเฉลีย่ คะแนนรวมทุกกลุ่มสำขำ
- วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ,สถำปตั ยกรรมศำสตร์,กำรผังเมือง,ศิลปกรรมศำสตร์,วิจติ ร
ศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยำศำสตร์กำยภำพ วิศวกรรมศำสตร์ เกษตร ปำ่ ไม้ และประมง (20 : 1)

2557

17.33

20

-13.36

-13.36

3.32

3.32

- นิตศิ ำสตร์ (50 : 1)
- ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ (30 : 1)
- สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำร
ท่องเทีย่ ว เศรษฐศำสตร์ (25 : 1)
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2557

สกอ.1.5 การบริการนิ สิตระดับปริญญาตรี
32

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ของกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชวี ติ แก่นิสติ
ในคณะ
33
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ของกำรให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทัง้ เต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นิสติ
34
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ กำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำแก่นิสติ
องค์ประกอบที่ 2 การวิ จยั

3.58
3.46
3.65

สกอ. 2.2 เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ (ปี การศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิ ชา
35

จำนวนอำจำรย์และนักวิจยั ประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริง ไม่นบั ลำศึกษำต่อ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

138.00

138.0

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
36

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน

20,455,479.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

20,455,479.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
37

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั จำกภำยใน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

20,455,479.00

20,455,479

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
38

จำนวนเงินสนับสนุนงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

39

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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2557

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
40

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั จำกภำยนอก
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

41

จำนวนเงินสนับสนุนงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

42

ผลรวมจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก

20,455,479.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

20,455,479.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
43

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั

148,228.11

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

148,228.11

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
44

คะแนนทีไ่ ด้แยกตำมกลุ่มสำขำวิชำ

5.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

5.00

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
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2557

จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ทัง้ หมด (รวมลำศึกษำต่อ)

144.0

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

144.0

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
46

ค่ำน้ำหนักผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์และนักวิจยั ประจำ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

47

48

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ (0.20)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

7

7

กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ (0.20)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

49

จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติทไ่ี ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวิทยำลัยนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั แิ ละจัดทำเป็ น
ประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)

10

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
50

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติทไ่ี ม่อยูใ่ นฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวิทยำลัยนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั แิ ละจัดทำเป็ น
ประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ออกประกำศ (0.40)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

167

ตัวบ่งชี้
51

ชื่อตัวบ่งชี้

2557

จำนวนผลงำนทีไ่ ด้รบั กำรจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

52

จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรทีป่ รำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

53

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

54

จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติทไ่ี ม่
อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวิทยำลัยนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิ
และจัดทำเป็ นประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีอ่ อกประกำศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

55

จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ทีไ่ ม่อยูใ่ นฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวิทยำลัยนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
อนุมตั แิ ละจัดทำเป็ นประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยใน
30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกประกำศ ซึง่ ไม่อยูใ่ น Beall’s list) (0.80)

15

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

15

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
56

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
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2557

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

58

จำนวนบทควำมวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ี
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

65

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
59

จำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

60

จำนวนผลงำนได้รบั กำรจดสิทธิบตั ร (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

61

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สงั คมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

62

จำนวนผลงำนวิจยั ทีห่ น่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

63

จำนวนผลงำนค้นพบพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ทีค่ น้ พบใหม่ และได้รบั กำรจดทะเบียน (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
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2557

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
64

จำนวนตำรำทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
65

จำนวนหนังสือทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

66

จำนวนงำนแปลทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

67

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนตำรำทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร แต่
ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

68

จำนวนหนังสือทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

69

จำนวนงำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

70

ค่ำน้ำหนักงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์และนักวิจยั ประจำ
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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71

จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทม่ี กี ำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

2557

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
72

จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไ่ี ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับมหำวิทยำลัย (0.40)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

73

จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไ่ี ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

74

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไ่ี ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(0.80)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

75

จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไ่ี ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับภูมภิ ำคอำเซียน/นำนำชำติ (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

76

จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทไ่ี ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ (1.00)
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

77

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั

83.40

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

83.40

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
78

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั
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กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

2557
57.92

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
79

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา

3.62

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3.62

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิ ชาการแก่สงั คม
80
81

จำนวนอำจำรย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมในระดับมหำวิทยำลัย

50

จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริง
138
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติ ดตามผลลัพธ์ตามพันธกิ จ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ
82
83
84
85

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนิสติ (บำท/คน)
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำอำจำรย์ (บำท/คน)
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำบุคลำกร (บำท/คน)
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน(บำท/คน)
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86

มีจำนวนหลักสูตรทีม่ ผี ลกำรประเมินคุณภำพไม่ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับ
มำตรฐำน
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