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ค ำน ำ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 

12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลใน

การจัดท าเอกสารนี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน ระดับคณะ ที่จะมี

ขึ้นระหว่าง วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558 ให้เป็นไปดว้ยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

อย่างแท้จริง อันจะน าไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป 
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บทสรปุผู้บริหำร 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 อยู่ใน
ระดับดี (4.32 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
(มศว) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 3, 4, 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 1 และ 2)  
 
สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 1 (3.11 + 5.00 + 2.47 + 3.32 4.00 + 5.00) / 6  
= 3.82 

ดี 

องค์ประกอบที่ 2 (5.00 + 3.37 + 4.83)/3  
= 4.40 

ดี 

องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 (4.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00)/4  

= 4.75 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.34 ด ี
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ส่วนน ำ 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน 

 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2497 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้น 

ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละแผนกวิชา

ท าหน้าที่สอนวิชาเอก 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 รองหัวหน้าคณะวิชาส าหรับหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ 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 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง 

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 คณบดีเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดในคณะ โดย

ด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 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) 

มุ่งม่ันงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง 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. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 

 

3. นโยบำยคุณภำพ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย

ใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ประสานงานให้การด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และสร้างความ
พร้อมเพ่ือการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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4. โครงสร้ำงองค์กร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 7 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำควิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ ภำควิชำเคมี ภำควิชำชีววิทยำ 

ภำควิชำฟิสิกส ์ ส ำนักงำนคณบดี ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำศำสตร์ 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนคลังและพัสด ุ งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนนโยบำยและแผน 

1. หน่วยสำรบรรณ 
2. หน่วยประชำสัมพันธ ์
3. หน่วยกำรเจำ้หน้ำที ่
4. หน่วยอำคำรสถำนท่ีและ

ซ่อมบ ำรุง 
5. หน่วยยำนพำหนะ 
6. หน่วยโสตทัศนปูกรณ ์
7. หน่วยบริกำรอัดส ำเนำ 
8. หน่วยจัดกำรประชุม 
9. หน่วยสำรสนเทศ 
10. หน่วยสวัสดิกำร 

1. หน่วยกำรเงินและบัญช ี
2. หน่วยพัสด ุ

1. หน่วยประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

2. หน่วยกิจกำรนิสิต 
3. หน่วยจัดกำรเรียนกำร

สอน 
4. หน่วยพัฒนำหลักสูตร 
5. หน่วยบริหำรวิชำกำร 
 

1. หน่วยนโยบำยและแผน 
2. หน่วยแผนงบประมำณ 
3. หน่วยติดตำมและ

ประเมินผล 
 

แผนภาพที่ 1 
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามโครงสร้างการ

บริหารดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที่ 2 

อธิกำรบดี 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ำภำควิชำ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยวำงแผนและวิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต 

คณิตศำสตร์ 

คหกรรมศำสตร์ 

เคมี 

ชีววิทยำ 

ฟิสิกส ์

วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ฝ่ำยประกันคุณภำพ

กำรศึกษำและวิเทศ

สัมพันธ์ 

หัวหน้ำงำนคลังและพัสด ุ

หัวหน้ำงำนบรหิำรและธุรกำร 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 

หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 

เลขำนุกำรคณะ 
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6. รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำ/บริหำรหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

2. อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์พินิจค้า  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 

5. อาจารย์ ดร.ญานนิ กองทิพย์   รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
      และวิเทศสัมพันธ ์

7. อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์   ผู้ช่วยคณบด ี

8. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คงเพชรศกัดิ์   ผู้ช่วยคณบด ี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกลุ  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
10. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป  หัวหน้าภาควิชาเคมี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล  หัวหน้าภาควิชาชีววทิยา 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ   หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส ์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีด ี  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
15. นางสาวอัญชลีรัตน์  บุญชนิวุฒกิุล   เลขานุการคณะวิทยาศาสตร ์

 

7. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 31* หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปิดสอนจ านวน 28 หลักสูตร ดัง

แสดงในตาราง 

ระดับปริญญำตรี 

ล ำดับที ่ รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์  

2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ  

4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์  

5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี  

6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

7.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

8.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส ์  

9.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดบั)  

10.  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
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ล ำดับที ่ รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

11.  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)  

12.  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)  

13.  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส ์(5 ปี)  

14.  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)  

  รวมระดับปริญญำตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร  

 

ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ล ำดับที ่ รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ หมำยเหตุ 

1.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคม ี  

2.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา งดรับนิสิตปีการศึกษา 2556 และ 2557 

3.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

4.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์  

5.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนสิิตในภาคการศึกษา 2/2557 

6.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ

เครื่องประดับ 

อยูใ่นกระบวนการปดิหลักสูตร 

7.  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์  

8.  การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

9.  การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมี  

10.  การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  

11.  การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาฟสิิกส ์  

12.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร ์  

13.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเคมปีระยุกต ์  

14.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

15.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส ์  

16.  การศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

  รวมระดับบัณฑิตศึกษำท้ังหมด 16 หลักสูตร  
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8. จ ำนวนนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 2,572 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,497 คน  

ระดับปริญญาโท 63 คน  และระดับปริญญาเอก 12 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

ล ำดับที่  หลักสูตร/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 139   139 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 232   232 
- สาขาวิชาสถิติ 94   94 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 243   243 
- สาขาวิชาเคมี 247   247 
- สาขาวิชาชีววิทยา 190   190 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 168   168 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ 181   181 
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 218   218 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต     
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 166   166 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี 153   153 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววทิยา 124   124 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ 154   154 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 188   188 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
- สาขาวิชาเคมี  20  20 
- สาขาวิชาชีววิทยา  0  0 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  3  3 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  5  5 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
 0  0 

- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  2  2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  4  4 

4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต     
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ล ำดับที่  หลักสูตร/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  14  14 
- สาขาวิชาเคมี  4  4 
- สาขาวิชาชีววิทยา  7  7 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  4  4 

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์   1 1 
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์   0 0 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   3 3 
- สาขาวิชาฟิสิกส์   2 2 

6 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   6 6 

รวม 2,497 63 12 2,572 
 

9. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น 145 คนดังแสดงในตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 
รวม 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. คณิตศาสตร์     9 5   18 6   27 11   38 
2. คหกรรมศาสตร์     2    3 3   5 3   8 
3. เคมี     2 1   12 8 6  14 9 6  29 
4. ชีววิทยา 1    1 1   18 4 4  20 5 4  29 
5. ฟิสิกส์     4 1   17 4 1  21 5 1  27 
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     1    7 5 1  8 5 1  14 
รวม 1    19 8   75 30 12  95 38 12  145 

รวมทั้งสิ้น 145  
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 ในปีการศึกษา 2557  มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน บุคลากรปฏิบัติงาน

เกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จ านวน 5 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจ าสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 140.5 

คน (138 คน + (5 คน *0.5)) จ าแนกตามภาควิชา ดังตารางที่ 5 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ปฏิบัติงำนจริง  

ภำควิชำ 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 

จ ำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด 

ลำศึกษำต่อ
และลำอ่ืนๆ 

จ ำนวนบุคลำกร 
สำยวิชำกำรที่
ปฏิบัติงำนจริง 

ทั้งหมด 

(ปฏิบัติงำน 

ต้ังแต่ 9 เดือน

ขึ้นไป) 

ปฏิบัติงำนเกิน 6 

เดือนแต่ไม่ถึง 9 

เดือน 

(1 คน นับ 0.5 ) 

ปฏิบัติงำน 

ไม่ครบ 6 

เดือน 

คณิตศาสตร ์ 38 0 0 38 2 36 

คหกรรมศาสตร ์ 7 0 1 8 2 6 

เคม ี 28 1 0 29 0 29 

ชีววิทยา 27 2 0 29 1 28 

ฟิสิกส ์ 24 2 0 27 1 26 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14 0 0 14 1 13 

รวม 138 5 1 145 7 138 

 
10. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิ (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

15 38 4* - 57 

*หมายเหตุ เป็นนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน 1 คน 

 

ทั้งนี้ มีลูกจ้างประจ า 11 คน (วุฒกิารศึกษาปริญญาตรี 1 คน และต่ ากว่าปริญญาตรี 10 คน) และมีบุคลากรช่วย
ราชการจ านวน 1 คน (นายสังคม อุดสัย พนักงานขับรถยนต์) 
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11. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ 
คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น  142,053,100 บาท  (หนึง่ร้อยสี่สิบ

สองล้านห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรในรูปแผนงาน / โครงการ 
เป็นเงิน 88,732,300 บาท  (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ 
ในรูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 53,320,800 บาท (ห้าสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) พิจารณา
รายละเอียด ดังตารางที่ 7 

ตำรำงท่ี 7 เงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  

งบประมำณ 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได ้ รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลำกร 56,808,200 39.99 7,810,400 5.50 64,618,600 45.49 

  1. เงินเดือนค่าจ้างประจ า 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 

งบด ำเนินงำน 8,839,000 6.22 20,632,700 14.52 29,471,700 20.75 

  3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 6,795,000 4.78 14,921,900 10.50 - - 

  4. ค่าเช่าบ้านและค่าจา้งเหมา 2,044,000 1.44 - - 2,044,000 1.44 

ท าความสะอาดอาคาร 
      

  5. ค่าสาธารณูปโภค - - 5,710,800 4.02 5,710,800 4.02 

งบลงทุน 11,271,400 7.93 10,683,000 7.52 21,954,400 15.46 

  6. ค่าครุภัณฑ์ 11,271,400 7.93 10,683,000 7.52 21,954,400 15.46 

  7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 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. ทุนเรยีนดี/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 

 11. งบพัฒนาหน่วยงาน / - - 7,206,700 5.07 7,206,700 5.07 

พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน 
      

งบรำยจ่ำยอ่ืน - - 3,555,400 2.50 3,555,400 2.50 

 12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ - - 2,915,800 2.05 2,915,800 2.05 

 13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา - - 639,600 0.45 639,600 0.45 
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งบประมำณ 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได ้ รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

ศาสนาฯ       

งบกลำง - - 500,000 0.35 500,000 0.35 

 14. ฉุกเฉิน - - 500,000 0.35 500,000 0.35 

รวม 88,732,300 62.46 53,320,800 37.54 142,053,100 100.00 
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12. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดยแยก

ออกเป็น 3 อาคารดังนี้ 

- อาคาร 10 มีพ้ืนที่  6,133.25  ตารางเมตร 
- อาคาร 15 มีพ้ืนที่  5,042.70  ตารางเมตร 
- อาคาร 19 มีพ้ืนที่  37,000.00  ตารางเมตร 

 

 

รูปที่ 1 ที่ต้ังคณะวิทยำศำสตร์ 

  

อาคาร 10 อาคาร 19 อาคาร 15 
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14. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 2557 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 โดยจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2557 และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ปีกำรศึกษำ 2556 

แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

ผลกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วน 

1.  ควรมีการวางแผนด าเนินการ
ผ่านแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนา
บุคลากรหรือแผนบริหารความเส่ียง
จ านวนบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ก าหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรเข้าไปในแผนกล
ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ฉบบั
ใหม่และเตรียมจัดโครงการ
จัดท ากรอบสมรรถนะนิสิต 
อาจารย์ และบุคลากร 

1. คณะได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2562 
2. จัดท าโครงการพัฒนากรอบสมรรถนะนิสิต
และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562  
3. ด าเนินการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
ครั้งที่ 1 เร่ือง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor 
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ี่
เกี่ยวกบัการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

2.  หลักสูตรต้องมีการประสานงาน
กับคณะร่วมผลิตในการจัดท า มคอ. 
3-6 

ประสานงานกับคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะร่วม
ผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามมคอ 3-6 ของ
หลักสูตร 

คณะได้ด าเนินการติดตาม มคอ 3-6 ส าหรับ
รายวิชานอกคณะที่นิสิตไปเรียน โดยใช้ที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
สื่อกลาง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

3.  ควรสร้างความเข้าใจในการ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
เช่นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาฯ
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและแนวทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ใน มคอ 
2 ของหลักสูตร รวมถึง
ประเด็นด้านการบริหาร
หลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง เช่น
วิธีการทวนสอบ เป็นต้น 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อท าความเข้าใจการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอ้มรับ
การประเมินหลักสูตร และฝ่ายวิชาการได้ก าหนด
ระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วนและเป็นเอกภาพ รวมทั้ง
มีการสรุปประเด็นความรู้จากโครงการพฒันา
ระบบอาจารย์ที่ปรกึษาได้แกแ่นวปฏิบัตทิี่ดีจาก
กิจกรรมที ่1 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามกรอบ TQF  และกจิกรรมที่ 2 แนวคิดและ
แนวปฏบิัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่าย
ประกันฯ 

2 O1. ควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรที่มีศักยภาพให้มี
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 

จัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรตามสาย
งานวิชาการและสาย
สนับสนุนตามแผนงาน
ประจ าปีของคณะ 

คณะได้แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนยิ่งขี้น โดยมี
การด าเนินการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
ครั้งที่ 1 เร่ือง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor 
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ี่
เกี่ยวกบัการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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O2. ควรแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของ
การน าผลวจิัยในชั้นเรียนไปพัฒนา
ในรายวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

สร้างแบบประเมินเพื่อ
ติดตามการประยกุต์ใช้
งานวิจัยในชั้นเรียนเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา 

คณะได้ด าเนินการติดตาม มคอ 3-6 ส าหรับ
รายวิชานอกคณะที่นิสิตไปเรียน โดยใช้ที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
สื่อกลาง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

W1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์มีสัดส่วนนอ้ย 

ปรับลดรอบเวลาและ
ก าหนดรูปแบบการท างาน
ของคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการ
ขอต าแหน่งวิชาการใน
คณะเพื่อให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและมีการส่ือสารกับ
บุคลากรเจ้าของผลงาน
โดยตรง 

จ านวนคณาจารย์ได้รับการเลื่อนต าแหนง่ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นในต าแหน่ง ผศ 7 ราย และ รศ 2 
ราย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

W2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้มีความก้าวหนา้ตามสายงานไม่
ชัดเจน 

จัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรตามหนา้ที่
ความรับผิดชอบของสาย
งานวิชาการและสาย
สนับสนุนให้เหมาะสมต่อ
การพัฒนาความสามารถ
เฉพาะตัวและเส้นทาง
อาชีพตามกลุ่มเป้าหมาย 

คณะมีการจัดโครงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
ครั้งที่ 1 เร่ือง การใช้ e meeting และครั้งที่ 2 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Atutor 
และได้ใช้ประเด็นนี้ในการจัดการความรูท้ี่
เกี่ยวกบัการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรแยก
ตามสายงาน 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

W3. การติดตามการด าเนินงานให้มี
ครบตามตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรยังไม่ครบทุกหลักสูตร 

ก าหนดให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตรผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะ
และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

W4. คณะได้มีการด าเนินการด้าน
ความปลอดภยั สุขอนามยั ความ
สะอาดแต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการมี
ความคิดเห็นในการบริการด้าน
ดังกล่าวอยู่ในระดับพอใช ้

จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์
และสภาพกายภายคณะ
วิทยาศาสตร์ซ่ึงได้เริ่ม
ปรับปรุง/ซ่อมแซมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 

1. ด าเนินการจ้างเหมาการปรับปรุงห้องน้ านิสิต 
5 ชั้น อาคาร 10 
2. จัดท าโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 
2558 ครั้งที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2558 
3. ด าเนินการซ้ือและติดตั้งชุดเติมอากาศลงใน
บ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าให้กลิ่นเหม็นลดลงมาก 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

4 O1. ควรมีเป้าหมายในการผลิต
งานวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อ
สร้างงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
กับศาสตร์อื่นๆโดยก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้ที่ต้อง
รักษาไว้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
โดยเช่ือมโยงไปสู่หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

จัดการประชุมเพื่อจัดท า
กรอบและทิศทางการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มี
เป้าหมายในการผลิต
งานวิจัยที่มีทิศทาง 

จัดโครงการเพื่อท ากรอบและทิศทางการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะ
วิทยาศาสตร์  โดยกรอบและทิศทางที่จดัท าขึ้น
จะช่วยให้นักวิจัยท างานวจิัยอย่างมีทิศทาง 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 
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O2. ควรท าระบบการวจิัยให้
เช่ือมโยงในเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เพื่อการน าไปใช้สู่สาธารณะและ
สากลต่อไป 

กระตุ้นให้มีการวิจัยในเชิง
บูรณาการ 

ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการวิจยัเชิงบูรณาการมากขึ้น
โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่การบูรณาการงานวจิัยเขา้ไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

W1. ระบบและกลไกมีการน าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างน้อย
และขาดการเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

ส่งเสริมงานวิจัยที่สร้างสรร
องค์ความรู้ใหม่ๆ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดให้
เกิดเป็นนวัตกรรม โดย
พิจารณาเป็นองค์ประกอบ
หนึงของการจัดสรรทุนวิจยั 

จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการวจิัย และการ
สร้างนวัตกรรมในคณะเพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่
ผ่านมามีนิสิตระดับปริญญาเอก และปรญิญาโท 
ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเยื่ยม และ ดเีด่น 
รวมถึง นิสิตระดับปริญญาตรีได้รับรางวลัชมเชย
ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

W2. งานวิจัยควรมีการบูรณาการ
โดยส่วนมากงานวจิัยที่มาจากความรู้
ที่สอน เป็นเพียงการเชื่อมโยง 
ประยุกต์มากกว่าการบูรณาการ 

ส่งเสริมให้นิสิตร่วมท า
โครงการวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
งานวิจัยของอาจารย ์และ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าฟัง
บรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับ
ผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยหรือผลงานวิจยั
ของอาจารย ์เพื่อให้ได้รับ
ความรู้มากกว่าที่ได้ในการ
เรียนการสอนในห้องเรียน 
เพื่อเป็นการสร้างโจทย์วิจยั
ใหม่ๆและบูรณาการ
งานวิจัยเขา้กับงานด้าน
อื่นๆ 

จัดโครงการขับเคลื่อนวิจัยสู่เวทีโลก ส่งเสริมให้
นิสิตเข้าฟังบรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับ แนวทาง
และความกา้วหน้าในงานวจิัย เพื่อกระตุ้นให้นิสิต
ได้เรียนรู้มากกว่าที่ได้รับจากการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

W3. มีการตีพิมพ์ในวารสารไม่
หลากหลาย 

ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ใน
วารสารข้างนอกเพิ่มมาก
ขึ้น โดยจัดท าข้อมูลรายชื่อ
วารสารในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ขึ้นในเว
ปของคณะวิทยาศาสตร์  

จัดท าข้อมูลรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ขึ้นในเวปของคณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

5 W1.แผนการบริการวิชาการของ
คณะยังไม่ชัดเจนและการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการมีลักษณะ
การท างานแบบแยกส่วนไปตาม
ภาควิชา 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการของคณะฯ
โดยมีผู้แทนจากทุก
ภาควิชารว่มเป็นกรรมการ
และส่งโครงการเสนอขอ
งบประมาณประจ าป ี2558  
ในภาพรวมของคณะฯ 
"โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแกว้อย่าง
ยั่งยืน" 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
2. ด าเนินการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว้อย่างยัง่ยืน โดย
ความร่วมมือจากทกุภาควิชาและหน่วยงาน
ภายนอก มกราคม - มิถุนายน 2558" 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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6 W1. การบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ
จัดการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ
ยังไม่ชัดเจน ในบางภาควิชา 

1. ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตร
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยทุก
หลักสูตรควรระบุรายวิชาที่
มีการบูรณาการงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม/บริการ
วิชาการอยา่งน้อย 1 วิชา 
2.ประสานงานและติดตาม 
มคอ 3 -6 ของรายวิชานั้น 
เพื่อก ากบัดูแลผลการ
ด าเนินบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการ
วิชาการเข้ากับการเรียน
การสอน 

1. การด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยทุกหลกัสูตรควร
ระบุรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการอย่างน้อย 1 วิชา 
2. ติดตาม มคอ 3 -6 ของรายวิชานั้น เพื่อก ากับ
ดูแลผลการด าเนินบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการเขา้กับการเรียน
การสอน 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

8 O1.ควรมีการวิเคราะห์เหตุปจัจัยที่
ท าให้การใช้จา่ยงบประมาณว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ 

มีกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณซ่ึงจะมี
การประชุมและวิเคราะห์
ข้อมูล สาเหตู เสนอในที่
ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
งบประมาณฯ ประจ าปี 2558  และมีการประชุม
พิจารณาการใช้งบประมาณ การจัดซ้ือ/จัดจ้างว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่เป็นตามแผนเพราะ
เหตุใด รายงานเสนอที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯทุกเดือน  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

W1.ขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
สถานภาพทางการเงิน 

มีกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณซ่ึงจะมี
การประชุมและวิเคราะห์
ข้อมูล สาเหตู เสนอในที่
ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ 

มีการประชุมกรรมการประจ าคณะทกุเดือนเพื่อ
พิจารณารายงานการใช้เงินงบประมาณ และการ
จัดซือ/จัดจ้าง วิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ด าเนินการได้ตามแผน   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายแผน
และวิจยั 

9 O1. ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ไป
อบรมหลักในการด าเนินการวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้มปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

จัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรในการ
ด าเนินการวงจรคุณภาพ 
PDCA เพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ 

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อท าความ
เข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมือ่วันที่ 10 
เมษายน 2558 โดยมีอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรสายสนบัสนุน
เข้าร่วม 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมที่
เกี่ยวขอ้งกับเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เน้นการ
ด าเนินการวงจรคุณภาพ PDCA ทั้งระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์
ได้รับอบรมเป็นผู้ประเมินทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

10 O1. ส่งเสริมให้นิสิตเข้ารว่มกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกหรือเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสรมิอัตลกัษณ์นิสิตโดย
การเพิ่มการประชาสัมพันธ์/การจัดท า
ฐานขอ้มูลการประกวดต่างๆที่ใช้อัต
ลักษณ ์“ทักษะสื่อสาร” 

ประสานงานกับฝ่าย
ประชาสัมพันธแ์ละฝ่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และการจัดท าฐานข้อมูลฯ 

ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์และรอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ใน
การประชาสัมพันธ์บนเวบ็ไซด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสติ 
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ส่วนที่ 2  

ผลกำรด ำเนนิงำนและผลกำรประเมนิ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช ี้   ผลลัพธ์ 

กำรคิดรอบป ี   ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  

และ หัวหน้าภาควิชา 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.สุจิตรา ศรีสังข์, กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกุล, อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์)  

                       คุณยุภาวดี โคษา และ คุณวนิดา ยังมี 

 
เกณฑ์กำรประเมนิ  

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรกำรค ำนวณ 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา จ านวนรวม 28 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร  ปริญญาโท 
9 หลักสูตร  และปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินเท่ากับ 3.17 ดังรายละเอียด คือ (SCI57_ 
สกอ 1.1_1) 
 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

ผล
ประเมิน
หลักสูตร 
(คะแนน) 

ระดับปริญญำตรี 
1 25540091103407 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) 3.07 

 

คะแนนท่ีได้  = 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 25 

 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

ผล
ประเมิน
หลักสูตร 
(คะแนน) 

2 25540091103374 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2.81 
3 25540091103396 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี) 3.04 
4 25540091103418 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) 2.65 
5 25540091103385 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 3.51 
6 25450091100911 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.23 
7 25450091100944 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.60 
8 25450091101012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.48 
9 25450091100999 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3.23 
10 25450091100988 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.65 
11 25450091100977 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.56 
12 25450091100955 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.68 
13 25450091100966 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2.96 
14 25500091109354 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 4.02 

ระดับปริญญำโท 
15 25550091104916 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.27 
16 25550091104859 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.06 
17 25550091104927 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.23 
18 25550091104938 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.27 
19 25520091107422 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.46 
20 25480091108687 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.65 
21 25560951505701 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.11 
22 25520091107444 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.10 
23 25530091100302 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 2.83 

ระดับปริญญำเอก 
24 25480091108812 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.78 
25 25480091100082 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 3.49 
26 25480091108834 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.62 
27 25480091108823 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.82 
28 25490091109948 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2.79 
  คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.11 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 
86.97 28 3.11 3.11 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 
3.01 3.11 3.11  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI57_ สกอ 1.1_1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจ านวน 28 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2557 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี    ปีการศึกษา 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพำะมหำวิทยำลัย กลุ่ม ค1 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 140.5 คนและเป็น

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ จ านวน 3.5 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวน 115.5 คน คิดเป็นร้อยละ 80.21 (SCI57_1.2_1.1) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ล ำดับที่ ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 115.5 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 144 
3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 70.48 

 

คะแนนที่ได้ =                                                               X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้                                                                       =X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

                            80 
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4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ร้อยละ 80.21 
5 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
สัดส่วน 9.73 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

115.5 144 80.21 5.00 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 78 80.21 5.00  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_1.2_1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – 

กรกฎาคม 2558) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ดังนั้นคณะมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์  

ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่า งต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปใช้ 

ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ   

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพำะมหำวิทยำลัย กลุ่ม ค1 

 ค่ า ร้ อยละของอาจารย์ ประจ า คณะที่ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  รอ งศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 

 

 

 

 

ผลกำรกำรด ำเนินกำร 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 144 คน และมีอาจารย์ประจ า  ที่

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 41 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 13 คน และศาสตราจารย์ จ านวน  3 คน 

รวมทั้งสิ้น 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 ได้คะแนนเท่ากับ 2.47 (SCI57_1.3_1.1) 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
X100 
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 งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ   โดย

แจ้งสถานะการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้กับหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ทราบ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ      มีการ

ตื่นตัวต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ล ำดับที่ ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน 
 

41 
 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คน 
 

13 
 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

คน 
 
3 
 

4 รวมจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด คน 57 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 144 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน 

ร้อยละ 7.38 

7 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน 

ร้อยละ 39.58 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 

 

 

  

 

คะแนนที่ได้  =     

 

     ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                

80 
X 5 
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หมำยเหตุ : 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ในกรณี
ที่ มี อ าจ า รย์ บ ร รจุ ใหม่  ให้ ค านวณตาม เกณฑ์ อาจาร ย์ ป ระจ าที่ ร ะบุ ใ นค า ชี้ แ จ ง เ กี่ ย วกั บ 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด  

3. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  หากเกิน  
9 เดือนให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 

มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

57 144 39.58 2.47 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 39.58 2.47  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_1.2_1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – 

กรกฎาคม 2558) 

SCI57_1.2_1.2 บันทึกข้อความแจ้งสถานะการด ารงต าแหน่งปัจจุบันเพ่ือประกอบการขอต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณสัญญา  พาลุน และ คุณปราณี  ประสงค์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ 

ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่  

การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้า หมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะ 

จึงควรมีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบ
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 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนด เป็นคะแนน 0  
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ  20  
ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 
สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนิสิต
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
  SCH  = ∑nici 
  เมื่อ ni  = จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
  ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 

 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
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กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  
 

นิสิตเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 

   สังคมศาสตร ์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ 

ต่ออำจำรย์ประจ ำ 

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 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  
 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 

  

 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 
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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 
 

 

 

 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24  
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ 12 
 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8  ได้คะแนน =                = 4 คะแนน    
 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์แผนอัตรก าลัง และภาระงานอาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

เพ่ือเป็นการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและ

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ซึ่งในปี

การศึกษา 2557 มีการนับอาจารย์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ระหว่างเดือน

สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) รวมบุคลากรสายวิชาการได้เท่ากับ 140.5 คน และรวมบุคลากรสายวิชาการทุก

 

คะแนนที่ได้  =     

 

     (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 

                        10 

X 5 

24 – 25 
X 100 

32 – 25  

   25 

X 100 

28 – 25  

   25 

X 100 

8 X 5 

  10 

25 

25 

25 

10 
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ภาควิชาและผู้มีความรู้ความสามารถ เท่ากับ 144 คน ในจ านวนดังกล่าวมีบุคลากรลาศึกษาจ านวน 6 คน 

(SCI57_4.1_0_1) ในส่วนของจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจ าแนกตามคณะในรายวิชาระดับปริญญาตรี หรือต่ ากว่าของ

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 มีจ านวนนิสิตรวม 18,351 คน และภาคเรียนที่ 2 มี

จ านวนนิสิตรวม 13,078 คน(SCI57_4.1_0_1)จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 เทอมที่ 1 มีจ านวน 268 คน และเทอมที่ 2 มีจ านวน 223 คน (SCI57_4.1_0_1) ดังนั้นข้อมูลจ านวน

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์เต็มเวลาเทียบเท่า (Student Credit Hours : SCH) และ FTES (SCI57_4.1_0_1) 

นิสิตเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์  = 2,089.02 + (2 x 125.18)  เท่ากับ 2,339.37 

จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา = 2089.06 

จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี = 250.33 

จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา = 2,339.39 

 

 ทั้งนี้สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์กายภาพ  ดังนี้จึงมีสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าเท่ากับ 20 : 1  

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำ 

ต่ออำจำรย์ประจ ำ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ  20 : 1  

 

ดังนั้นการค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  เท่ากับ 17.33 

2. สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากับ  20 : 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
X 100 

สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 17.33 – 20 

20 
X 100    เท่ากับ -13.36 
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สรุปผลการค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามหลักสูตรของคณะ

วิทยาศาสตร์ ได้เท่ากับ -13.36 และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่รอ้ยละ 10.1 และไม่เกินร้อยละ 20 มาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 3.32 จำก

คะแนนเต็ม 5 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

17.33 20 -13.36  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

20 : 1 3.32 3.32  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_4.1_0_1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

SCI57_4.1_0_1 
รายงานแสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับปริญญาตรี หรือ ต่ ากว่า 

เทอม 1 และ เทอม 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_4.1_0_1 
รายงานแสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1 และ 

เทอม 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_4.1_0_1 ตารางประมวลค่า FTES และค่า SCH คณะวิทยาศาสตร์ 

 
  

 20 – (-18.75) 

10 
X 5    เท่ากับ 3.32 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา 

อ.อนิษฐาน ศรีนวล และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

 คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล

หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า  โดยการให้บริการทั้ งหมดต้องให้ความส าคัญกับการ

บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง เต็มเวลา 

และนอกเวลาแก่นิสิต 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  3 .51  

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ  4  มาปรับปรุ ง พัฒนาการให้บริ การและการให้ข้อมูล  เ พ่ือส่ ง ให้  

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับนิสิต 2 งาน ได้แก่ งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิต 
(SCI57_1.5_1.1) โดยงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ก ากับดูแล และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิต ภายใต้การ
ด าเนินการของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานฝ่ายกิจการนิสิตที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพนิสิต รับผิดชอบโดย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  

ในด้านวิชาการนั้น ฝ่ายวิชาการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการไว้อย่างชัดเ จน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.2) และ
แนวทางของคณะดังระบุไว้ใน  แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (SCI57_1.5_1.3) โดยทุกหลักสูตร
และภาควิชาจะประสานและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีกับฝ่ายวิชาการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.4) เพ่ือรับผิดชอบดูแลให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต  นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการยังจัดท า คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2557 (SCI57_1.5_1.5) และมอบให้คณาจารย์ในฐานะผู้สอน และนิสิตชั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้เรียนมีข้อมูลของหลักสูตรดัง 
มคอ.2 ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา   ค าอธิบายรายวิชา และ
รายละเอียดอ่ืนๆที่จ าเป็นของหลักสูตร เพ่ือให้มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมและรับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เมื่อส าเร็จการศึกษา 

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่ดูแลด้านกิจกรรมของนิสิตที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ที่ประกอบด้วย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาตรี (SCI57_1.5_1.6) โดยฝ่ายกิจการนิสิตจัดเจ้าหน้าที่เต็มเวลา เพ่ือดูแลให้
ค าปรึกษาในการใช้ชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งนิสิต
สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้กับนิสิตและบุคลากรได้รับทราบข้อมูล 

ทั้งนี้นิสิตทุกคนจะได้รับรู้ข้อมูลทุกด้านที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนและการส าเร็จการศึกษาในวันที่คณะ
วิทยาศาสตร์จัดโครงการแรกพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลั ย
และคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และทราบถึงการท ากิจกรรม การลงทะเบียน การช าระค่าเทอม 
การแต่งกายที่ถูกต้อง และกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (SCI57_1.5_1.7) และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรยายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิตด้าน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพและสุขภาพ (SCI57_1.5_1.8) โดยฝ่ายกิจการนิสิต มีแผนกิจกรรม/โครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.5_1.9) ในการท ากิจกรรมพัฒนานิสิต และก ากับดูแลนิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และตามกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
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(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

อีกทั้งยังมีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เช่น กองบริการการศึกษาที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านวิชาการ และ กอง
กิจการนิสิต ยังมีบริการด้านต่าง ๆ ที่นิสิต ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวาทหาร กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา การแนะแนวให้ค าปรึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น นิสิต
สามารถติดต่อด าเนินการด้วยตนเองได้ 

 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ 
และนอกเวลำแก่นิสิต 

มหาวิทยาลัยให้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กองบริการการศึกษา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน การขอ
ใบรับรองต่างๆ การลงทะเบียน การแจ้งจอบการศึกษา แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต (SCI57_1.5_2.1)  

2. กองกิจการนิสิต ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต (เช่น ประกันอุบัติเหตุ ราชการ
ทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา) ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
สาระความรู้และจิตวิทยา (SCI57_1.5_2.2) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน การบริการและสวัสดิการ การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา การ
ประกาศการขอเอกสารต่าง ๆ เพ่ือการสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการให้ข้อมูลต่าง ๆ กับนิสิต อีกทั้งยังมีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต เกี่ยวกับ ข่าวสารวิชาการ ประกาศเอกลักษณ์ อัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จรรยาบรร ณ
ส าหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การประกวดแข่งขัน การรับสมัครงาน ฯลฯ อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการบริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย เช่น ข่าวสารวิชาการ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านกล่องรับความคิดเห็น และเว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์จะมีสายตรงถึงคณบดี แล้วได้น าข้อคิดเ ห็น
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI57_1.5_2.3) 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มีการฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
(SCI57_1.5_3.1) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต้องฝึกประสบการณ์การสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทุก
หลักสูตรจะมีแบบประเมินการฝึกงานและ/หรือการฝึกสอน (SCI57_1.5_3.2) อีกท้ังหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้มีการ
จัดโครงการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมีการแสดงความคิดเห็นถึ งเรื่องการฝึกสอน
และประสบการณ์ที่ได้รับ (SCI57_1.5_3.3) 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 (SCI57_1.5_3.4) เพ่ือให้ค าแนะน าในการประกอบ
อาชี พและวิ ธี ก า ร สมั ค ร ง าน ให้ แก่ นิ สิ ต ก่ อนจบกา รศึ กษา  แล ะ โ คร งก า รน า เ สนอผล งานของนิ สิ ต  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้เชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
(SCI57_1.5_3.5) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสพบสถานประกอบการณ์
เพ่ือสมัครงานได้ (SCI57_1.5_3.6) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์ฯ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยในการฝึกประสบการณ์นั้นมีอาจารย์ติดตามผลการฝึกประสบการณ์เพ่ือประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ของนิสิต (SCI57_1.5_3.7) 

 

4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51  
จำกคะแนนเต็ม 5 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าร่างแบบส ารวจในการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ เข้าที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิต ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถาม แล้วน าแบบส ารวจที่ได้จากการ
ปรับปรุงแล้วมาใช้ในการประเมินคุณภาพของการให้บริการจากการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.58 
คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก  

2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.46 คะแนน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

3) การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.65 คะแนน 
มีความพึงพอใจระดับมาก 

เมื่อสรุปคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 3.56 และมี
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ บุคลากรควรให้ท าปรึกษาแก่นิสิตทุกคน 
ควรหางานรองรับแต่ละสาขา การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ (SCI57_1.5_4.1) 
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5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ 
ผลกำรประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนิสิต 

จากผลการประเมินในข้อ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ได้น าผลที่ได้มาปรับปรุงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไข โดยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อดิจิตอลไซด์เนท และได้ด าเนินการติดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์อาคาร 
19 และโถงล่างอาคาร 19 บริเวณท่ีนิสิตนั่งพักผ่อน เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกันคณะวิทยาศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่ เกิดขึ้นภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งนิสิตที่มาเรียนและนัก พักบริ เวณ อาคาร 19 ให้ได้รับข่าวสารข้อมูล 
(SCI57_1.5_5.1)  

 

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการเก็บข้อมูลของบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2556 
(SCI57_1.5_6.1) เกี่ยวกับข้อมูลแสดงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถสื่อสารกับศิษย์เก่าได้ และที่หน้าเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อไปที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่า มศว ท าให้ศิษย์เก่าสามารถติดตามข่าวสารกับ
ทางคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้ (SCI57_1.5_6.2) รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่า
โดยตรง หรือใช้เว็บไซต์ เพ่ือแจ้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูล
แหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา นอกจากนี้
แล้วคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และน าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI57_1.5_6.3)  

อีกท้ังในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับชมรมวิทยาศาสตร์ มศว จัดงานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ 
มศว 2558 (SCI57_1.5_6.4) ซึ่งในการจัดเตรียมงาน ศิษย์เก่าได้มีการประชุมและประสานงานกับศิษย์ปัจจุบันในการ
จัดงานดังกล่าว ท าให้มีการเชื่อมสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น  

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 
6 5 4  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_1.5_1.1 แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_1.5_1.2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_1.5_1.3 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF 

http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/documents/2557/advisors2
557.pdf 

SCI57_1.5_1.4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_1.5_1.5 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_1.5_1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI57_1.5_1.7 รายงานผลโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 
SCI57_1.5_1.8 รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_1.5_1.9 แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI57_1.5_2.1 หนา้เว็บของกองบริการการศึกษา 
SCI57_1.5_2.2 หน้าเว็บของกองกิจการนิสิต 
SCI57_1.5_2.3 เอกสารการบริการข้อมูลต่าง ๆ ให้นิสิต 
SCI57_1.5_3.1 ตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีรายวิชาฝึกงาน 
SCI57_1.5_3.2 แบบประเมินฝึกงาน/คู่มือฝึกสอน 
SCI57_1.5_3.3 เอกสารสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
SCI57_1.5_3.4 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
SCI57_1.5_3.5 ใบเชิญบริษัท JOBTHAI และภาพประกอบ 
SCI57_1.5_3.6 ประชาสัมพันธ์ job fair 
SCI57_1.5_3.7 แบบประเมินนิเทศ และแบบประเมินฝึกงาน  
SCI57_1.5_4.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2557 
SCI57_1.5_5.1 รูปภาพสถานที่ติดตั้งดิจิตอลไซด์เนท 
SCI57_1.5_6.1 ตัวอย่างเอกสารการกรอกข้อมูลบัณฑิต 
SCI57_1.5_6.2 หน้าเว็บเก่า คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_1.5_6.3 หน้าเว็บใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_1.5_6.4 เอกสารประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า 

 

http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/documents/2557/advisors2557.pdf
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/documents/2557/advisors2557.pdf
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา 

อ.อนิษฐาน ศรีนวล และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติ ปั ญญา  สั ง คม  อ า รมณ์ ร่ า ง ก าย  แล ะคุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร รม  โ ดยสอดคล้ อ ง กั บ คุณลั กษณะบัณฑิ ต 
ที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่  
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิต  
ที่พึงประสงค์ที่คณะ มหาวิทยาลัย และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิต
อย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล การ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตในภำพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและ
กำรจัดกิจกรรม 

ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ  5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (SCI57_1.6_1.1)  โดยมีนิสิตเข้าร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ (SCI57_1.6_1.2) ฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
(SCI57_1.6_1.3) เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา  2557 
(SCI57_1.6_1.4) และในการประชุมฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จะมีนิสิตเข้าร่วมการประชุม (SCI57_1.6_1.5)  

 

2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำรให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) คุณธรรม จริยธรรม   
2) ควำมรู้ 
3) ทักษะทำงปัญญำ   
4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านโดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการ
ฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.1) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีแผนกิจกรรมประจ าปีที่ส่งเสริม
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 ะบ 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 พนิ สิ ต  
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การแต่ งกายให้ถู กต้อง  กฎต่ าง  ๆ  ที่ นิ สิ ต ใหม่ควรทราบ และความสัม พันธ์ ระหว่ า งน้อง พ่ี  
คณะวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.3) มีการบรรยาย
เกี่ยวกับ เส้นทางสู่อนาคตของผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์ แนวทางการเรียนรู้ในคณะวิทยาศาสตร์ และการจัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างทางปัญญา 

3. โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.4) ได้จัดให้มีการตักบาตร เลี้ยงพระ และบรรยาย
ธรรม 

4. โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.5) ได้จัดให้มีการไหว้ครู มอบเกียรติบัตรให้แก่
คณะกรรมการสโมสรนิสิต มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

5. โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI57_1.6_2.6) ได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน 
กิจกรรมจิตอาสา 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_2.7) มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในคณะและต่างมหาวิทยาลัย 

7. โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_1.6_2.8) ได้จัดให้
มีการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ มีการน าเสนอผลงานของ
นิสิตทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบปากเปล่า และมีการเชิญบริษัทมารับสมัครงานให้แก่นิสิต 

อีกท้ังฝ่ายวิชาการยังมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ดังมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏใน มคอ 2 ของหลักสูตรนั้น ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินโครงการที่พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการให้แก่นิสิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน 3 โครงการคือ 

1.  โครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ือพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(SCI57_1.6_2.9) โดยเน้นการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมความรู้ให้นิสิต
ด้วยพื้นฐานทางวิชาการท่ีเพียงพอต่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  

2.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
(SCI57_1.6_2.10) ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้
แบบสะเต็ม และสร้างสรรค์มุมมองในนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับความรู้ในเนื้อหาวิชา ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 
4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ก่อนไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

3.   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียนดี การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ธรรมชาติ (SCI57_1.6_2.11) ที่มีจุดประสงค์หลักในการ
สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และพัฒนาทักษะด้านวิชาการ พร้อมบ่มเพาะทักษะวิจัยให้แก่นิสิต
ทุนเรียนดีในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
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นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะได้จัดสรรทุนการศึกษาดี Science จ านวน 14 ทุน (SCI57_1.6_2.12) 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศให้ทุน จ านวน 1 คนต่อ
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต  สร้างขวัญก าลังใจ และความภาคภูมิใจให้แก่นิสิตที่มีความมุ่งมั่นใฝ่
เรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และสร้างแนวโน้มให้นิสิตเลือกการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยในปีการศึกษานี้มีนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจ านวน 9 ทุน (SCI57_1.6_2.13) และในเดือนกรกฎาคม 2557  
ฝ่ายวิชาการได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากคณะให้ด าเนินโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ 
(SCI57_1.6_2.14) ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดต้นกล้าวิทยาศาสตร์
คือเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเสริมทักษะ
วิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนเพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาอย่า งเปี่ยมไปด้วยความรู้คู่
คุณธรรมสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มด าเนินการโครงการแรก คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอก
สถานที่เพ่ือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ :ต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้แก่นิสิตด้วยการประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ Flipped Classroom  รวมทั้งส่งเสริม
การบูรณาการแบบสหสาขาวิชาเพ่ือให้นิสิตสามารถคิดและแก้ไขปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การ
ด าเนินงานได้เริ่มข้ึนในปลายปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา 

 

 3.  จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นิสิต 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมการเขียนโครงการให้กับตัวแทนของนิสิตแต่ละสาขาวิชาและสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้รู้เรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หลักการเขียนโครงการ และงานด้าน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต  (SCI57_1.6_3.1) นอกจากนี้คณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นตัวแทนนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเรื่อง ผู้น าองค์กรและประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 
(SCI57_1.6_3.2) 

 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผล กำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป  

 คณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการรายงานผลการท ากิจกรรมในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต (SCI57_1.6_4.1) ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางในการท ากิจกรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล เพ่ือประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงานผลการประเมินตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผน
กิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI57_1.6_4.2) 
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 5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ประเมินความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต  (SCI57_1.6_5.1) และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (SCI57_1.6_5.2) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตาม/ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตอยู่เป็นระยะๆ ดังปรากฎ
ในรายงานการประชุมที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในส่วนของการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนั้น 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 รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ครั้งที่ 1/2558 (SCI57_1.6_5.2) และ แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปี 2558-2562 (SCI57_1.6_5.3) 

6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตน าข้อเสนอและผลการประเมิน
โครงการ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในรอบปีต่อไป ดังปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI57_1.6_6.1) 

จากการประชุมติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติพิจารณาแผนพัฒนานิสิตและให้ข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรม
สนับสนุน/ส่งเสริมการรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2558 ดังแผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
(SCI57_1.6_6.1) 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5  
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI57_1.6_1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 
SCI57_1.6_1.2 ภาพถ่ายนิสิตที่เข้าร่วมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
SCI57_1.6_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI57_1.6_1.4 แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557  
SCI57_1.6_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI57_1.6_2.1 แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_1.6_2.2 โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI57_1.6_2.3 โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  
SCI57_1.6_2.4 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  
SCI57_1.6_2.5 โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_1.6_2.6 โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม  
SCI57_1.6_2.7 โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์  
SCI57_1.6_2.8 โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  
SCI57_1.6_2.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
SCI57_1.6_2.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษ

ที ่21 
SCI57_1.6_2.11 รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียน

ดี การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้
ธรรมชาติ 

SCI57_1.6_2.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 6/2558  วันที่11 
มีนาคม 2558 

SCI57_1.6_2.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 8/2558  วันที่29 
เมษายน 2558 

SCI57_1.6_2.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่: 13/2558  วันที่6 
กรกฎาคม 2558 

SCI57_1.6_3.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการและใบเซ็นชื่อนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 
SCI57_1.6_3.2 เอกสารประกอบโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย 
SCI57_1.6_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 

กรกฎาคม 2558 
SCI57_1.6_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 

SCI57_1.6_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
4/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 

SCI57_1.6_5.2 รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 1/2558 
SCI57_1.6_5.3 แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ปี 2558-2562 
SCI57_1.6_6.1 แผนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้ าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง และ คุณปราณี ประสงค์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแน วทางการด าเนินงาน 

ที่ เป็นระบบและมีกลไกส่ ง เสริมสนับสนุนครบถ้วน เ พ่ือให้สามารถด า เนินการได้ตามแผนที่ ก าหนดไว้  

ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร ส่งเสริม

พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติ ง านสร้ า งสรรค์  หรือหน่ วยวิจั ย  หรือศูนย์ เครื่ องมือ  

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่ ง เสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์  
รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัย  
หรืองำนสร้ำงสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแพร่งานวิจัย เช่น การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ซึ่ง
ไ ด้ รั บ คว าม ร่ ว มมื อจ ากส า นั ก คอม พิ ว เ ตอร์  มห าวิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ นท ร วิ โ รฒ ในกา ร จั ดท า ร ะบบ  SWU  
e-Journals System เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj 
(SCI57_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal) 

และคณะวิทยาศาสตร์มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน โดยในเว็บไซต์ของคณะมี
พ้ืนที่จัดสรรส าหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th (SCI57_สกอ2.1_1.2) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  

- แผนการด าเนินงานวิจัย และคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ 
- ข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยและปัญหาพิเศษ 
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย 
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
- เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ 
- แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  

 นอกจากนี้ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2557 (SCI57_สกอ2.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2558) ในเรื่องการ
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เข้าถึงข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบต่างๆโดยระบบสารสนเทศ อยู่ในเกณฑ์ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์ เครื่องมือ  
หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ
ประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ไว้ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th (SCI57_สกอ
2.1_2.1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย) เพ่ือให้นักวิจัย
ได้รับทราบข้อมูล เอ้ือต่อการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันในระดับภาควิชา   นอกจากนี้จากการส ารวจ
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 (SCI57_สกอ
2.1_2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2558 ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557 )  มีความเห็นว่ามี
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยอยู่ในระดับ 3.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์จะ
น าข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆต่อไป ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 3.5 ล้านบาทเพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ตึก 15  

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard 
copy) และ e-book โดยจากการส ารวจของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีหนังสือและ
ต าราที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 152 ,064 เล่ม (SCI57_สกอ2.1_2.2.1 หลักฐานแสดงจ านวน
หนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด) นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น 

2.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิง ตู้น้ าดับเพลิง 
อย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร 19 ยังมีระบบฉีด
น้ าในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานของฝ่ายวิจัย และสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (SCI57_สกอ2.1_2.3.1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 8/2557) โดย
ได้รับคะแนนประเมินรวมอยู่ในระดับ 4.02 คะแนนจาก 5 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบ
ประเมิน ในเรื่อง ความเสถียรของระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ า และ ระบบไฟ ของตึก 19 (SCI57_สกอ
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2.1_2.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2558 ผลจากการประเมินเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557) ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์
ได้ด าเนินการติดตามและแก้ไขเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค และเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

เสถียรภำพของระบบสำธำรณูปโภค 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าอาคาร 19 จ านวน 2 เครื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดึงน้ าขึ้นกักเก็บบน
แท็งก์น้ าอาคาร 19 ชั้นดาดฟ้า (ชั้น23) ช่วยลดการท างานของเครื่องสูบน้ าที่มีอยู่เดิมซึ่ง
มีประสิทธิภาพการท างานที่ลดน้อยลง (SCI57_สกอ2.1_2.3.3 รูปภาพเครื่องสูบน้ า 
อาคาร 19 )  โดยเครื่องดังกล่าวนี้สลับการใช้งานในกรณีท่ีมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย 

 ติดตั้งระบบไฟส ารองในชั้น 9 11 12 และ 17 ในอาคาร 19 (SCI57_สกอ2.1_2.3.4 
รูปภาพเครื่องส ารองไฟ) 

ควำมปลอดภัย ในคณะวิทยำศำสตร์ 

 ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด ที่อาคาร 15 
บริเวณทางเดินชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับนักวิจัยที่ต้องท างานที่
ห้องแลบในอาคาร 15 อีกด้วย (SCI57_สกอ2.1_2.3.5 รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบอินฟาเรด) 

ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การจัดท าวารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในการจัดท าระบบ SWU e-Journals System เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมการจัดท าวารสาร อาทิ การส่งบทความเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว โดยระบบ SWU e-Journals System จะเป็น
เครื่องมือที่มีส่วนช่วยลดขั้นตอนการท างานของกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความ
ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถส่งบทความผ่านระบบ
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) 
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2.4 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร  
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 สต 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 มีการจัดโครงการเพ่ือให้นิสิตได้น าเสนอโครงงานหรือปัญหาพิเศษ  โดยมีการจัดโครงการ
น าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีการแสดงผล
งานวิจัย ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์ ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้  ใหม่  และส่งเสริมให้นิสิต
น าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการสื่อสาร (Language) ในการสื่อสารผลงานของตนเองเพ่ือถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และใช้
ไอซีที (Information Communication Technology) ในการจัดการการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามอัตตลักษณ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  

นอกจากนี้ในโครงการฯ ดังกล่าว มีการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า (ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดย ดร.ญาดา 
มุกดาพิทักษ์ (รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.)) (SCI57_สกอ2.1_2.4.1 รายงานสรุปโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557) 

2.4.2 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาให้
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ทั้งในด้านทิศทางการวิจัย และนโยบายการวิจัยของชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้แก่คณาจารย์และบุคคลากรในคณะ นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยจะรวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการอภิปรายดังกล่าวไปจัดท า กรอบงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  และเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการวิจัยและ
ด าเนินการวิจัย รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทางในการประเมินข้อเสนอการวิจัยของคณะ 

และนอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเชิญ Prof.Julian Poulter มาเป็น
ศาสตราจารย์รับเชิญในสาขาฟิสิกส์จาก เพ่ือเพ่ิมเติมเพ่ือหาการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. 
สาขาวิชาฟิสิกส์  

 

3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะ
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วิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจ านวน ร้อยละ 5 ของจ านวนงบประมาณเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ ทั้งหมด โดยในจ านวน ร้อยละ 5 นั้นได้น ามาจัดสรรส าหรับเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์และ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,095,290 บาท (สองล้านเก้าหมื่น
ห้าพันพันสองร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งใช้เป็นงบประมาณจัดสรรให้กับทุนวิจัยที่เสนอขอในช่วงปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 8 
แผนงานวิจัย (24 โครงการวิจัยย่อย) และอีก ร้อยละ 10 จ านวน 232,810 (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาท) 
ได้ใช้จัดสรรให้เป็นงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนรู้ (KM) (SCI57_สกอ2.1_3.1_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

และในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจ านวน ร้อยละ 5.5 ของ
จ านวนงบประมาณทั้งหมดส าหรับการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 2,932,644 (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และอีกจ านวนร้อยละ 10 เป็น
เงินจ านวน 293,264.40 (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาท สี่สิบสตางค์) เป็นงบประมาณการจัดโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆมาให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ทั้งในด้านทิศ
ทางการวิจัย และนโยบายการวิจัยของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่คณาจารย์และบุคคลากรในคณะ 
นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยจะรวบรวมความรู้และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกิดจากการอภิปรายดังกล่าวไปจัดท า กรอบงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  และเพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการการวิจัยและด าเนินการวิจัย รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทางในการประเมินข้อเสนอการวิจัยของคณะ 
(SCI57_สกอ2.1_3.3_สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณข้างต้นในการ
สนับสนุนโครงการการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท (SCI57_สกอ2.1_3.4_
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยวารสารดังกล่าว
นั้นมีก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องจึงท าให้วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

 

4. จัดสรรงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
กำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว อย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนด
ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ฉบับเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) เพ่ือให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ของบุคคลากรสายวิชาการทั้งภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายรักษ์วิจัยเป็นสื่อกลางที่มีการร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงานการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นสื่อกลาง โดยคณาจารย์สามารถขอสมัครรับทุนอุดหนุน
การไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ หรือทุนตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงบประมาณ
อุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

และคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส าหรับคณาจารย์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์สายวิชาการ และทั้งยังเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติเงินสนับสนุน ให้กับ
บุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพ่ือไปเสนอผลงานในต่างประเทศ (SCI_57_สกอ2.1_4.1 
หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย อาจารย์นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา) 

 

5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10 จากงบประมาณ ร้อยละ 5 ที่ฝ่ายวิจัยได้รับจัดสรร) 
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดการโครงการ โครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยได้รับเกรียติจาก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (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
ประจ าภาควิชาเคมี 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 และประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิดชูเกียรติผ่านทางสื่ ออิเลคโทร
นิคอีกด้วย (SCI57_สกอ2.1_5.2 รูปภาพการมองช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์) 
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นสื่อกลางให้กับคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์เป็นตัวแทนคณาจารย์ผู้มีความจ านงยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไปยื่นค าร้องในการขอจดอนุสิทธิบัตรต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา อนึ่ง คณาจารย์ที่มีความประสงค์ขอยื่นจดจะต้องด าเนินตามระเบียบและกลไกที่สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยวางไว้ กล่าวคือ เครือข่ายรักษ์วิจัยเป็นสื่อกลางที่มีการร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงาน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเป็นสื่อกลาง โดยในแต่ละหน่วยงานจะมี
บุคลากรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมใบค าร้อง และส่งไปยัง
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (SCI57_สกอ2.1_6.1 เอกสารแบบค าร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร) โดยสรุปเป็น
ขั้นตอนดังนี้  

 

  

นักวิจยัเจ้าของผลงาน ผูม้ีความประสงค์จะขอคุ้มครอง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ยื่นเอกสารค าร้องแจ้งความจ านงขอให้ด าเนินการมายัง

ฝ่ายวจิัยคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ประสานงานวิจยัคณะวิทยาศาสตร์ เกบ็รวบรวมแบบค า

ร้อง เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณบดีลงนามพร้อม

ประสานงานการด าเนินงานไปยังสถาบนัยุทธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจยั 

นักวิชาการศึกษา (ตัวแทนจากสถาบันยทุธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจยั) ที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก (เลขที่

ใบอนุญาต 2271) ตรวจสอบ และด าเนินการยื่นขอความ

คุ้มครอง 

ผู้ประสานงานวิจยัคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานแจ้ง

ความคืบหน้าต่างๆ และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วท า

การแจ้งผลแก่นกัวิจยั 

ฝ่ายวจิัย แจ้งผลอยา่งเป็นทางการแก่ทีป่ระชุม

คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ประชาสัมพันธ ์และ

เชิดชูเกียรติ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 5 5   
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI57_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal   
SCI57_สกอ2.1_1.2 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการวิจัย 
SCI57_สกอ2.1_1.3 รายงานประชุดคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 

SCI57_สกอ2.1_2.1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย 
SCI57_สกอ2.1_2.1.2 รายงานประชุดคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 
SCI57_สกอ2.1_2.2.1 หลักฐานแสดงจ านวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด 
SCI57_สกอ2.1_2.3.1 รายงานประชุดคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 
SCI57_สกอ2.1_2.3.2 รายงานประชุดคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 
SCI57_สกอ2.1_2.3.3 รูปภาพเครื่องสูบน้ า อาคาร 19 
SCI57_สกอ2.1_2.3.4 รูปภาพเครื่องส ารองไฟ 
SCI57_สกอ2.1_2.3.5 รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด 
SCI57_สกอ2.1_2.3.6 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal 
SCI57_สกอ2.1_2.4.1 สรุปโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_สกอ2.1_3.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
SCI57_สกอ2.1_3.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
SCI57_สกอ2.1_3.3 สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศ

ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SCI57_สกอ2.1_3.4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
SCI57_สกอ2.1_4.1 หนังสือขออนุมัติค่าใช้ในการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ อาจารย์นุวีย์ 

วิวัฒนวัฒนา  
SCI57_สกอ2.1_5.1 สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศ

ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SCI57_สกอ2.1_5.2 รูปภาพการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์  
SCI57_สกอ2.1_6.1 เอกสารแบบค าร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้ าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์
อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง และ คุณปราณี ประสงค์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะคือ เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ  

ทั้ งนี้  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้  
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพำะกลุ่ม ค1 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 
 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
 
หมำยเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรื อนั กวิ จั ย  แต่ ไม่ ส ามารถนับ เ งิน โครงการวิ จั ยมหาวิทยาลั ยที่ บุ คลากร 
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

(20,455,479 บาท) 

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย (138 คน) 

148,228.11 บาท/คน 3.37 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

≥220,000 บาท/คน 148,228.11 บาท/คน 3.37  

 

 

คะแนนท่ีได้  =   

 

      จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
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คณะวิทยาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินจ านวน ในช่วงปีการศึกษา 2557 เป็นเงินจ านวน 

20,255,479 บาท จ าแนกตามแหล่งทุนวิจัยเป็นทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นเงินจ านวน 13,763,750 บาท และทุน

วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงินจ านวน 6,691,729 บาท โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา รวม

ทั้งสิ้น 138 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ  148,228.11 บาท/คน คิดเป็น 3.37 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

ที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องำนวิจัยท่ีได้รับทุน ระยะเวลำที่รับ
ทุน  

(วันที่รับ – 
วันที่สิ้นสุด) 

จ ำนวน
สนับสนุน 
(บำท) 

สัดส่วน 
(%) 

จ ำนวนสนับสนุน
จริง (บำท) 

รหัสเอกสำร
หลักฐำน 

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก 

หมำยเหตุ 

1 อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา การศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสเีสยีดเทศโดย
กระบวนการย้อมแบบจุ่มอดั-หมัก 

ส.ค.57-ก.ค.58 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_1 ภายใน   

2 อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา การพัฒนาขนมไทยในภาชนะชนิดอ่อนตัวพร้อม
บริโภค 

ส.ค.57-ก.ค.58 80,000 100 80,000 SCI57_สกอ2.2_2 ภายใน   

3 ผศ.วลยักร นิตยพัฒน์ การใช้พลังงานคลื่นเสยีงอัลตร้าโซนิคส าหรับการย้อม
ผ้าฝ้ายด้วยสีเสียดเทศโดยกระบวนการย้อมแบบจุม่
อัด-หมัก 

ส.ค.57-ก.ค.58 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_3 ภายใน   

4 ผศ.สริิมนต์ ชายเกต ุ การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ ส.ค.57-ก.ค.58 50,000 100 50,000 SCI57_สกอ2.2_4 ภายใน   

5 ผศ.สริิมนต์ ชายเกต ุ การบริโภคขนมไทยในวัยผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตค.57-กย.58 85,000 100 85,000 SCI57_สกอ2.2_5 ภายใน   

6 อ.ศิรินันท์ แก่นทอง การเตรียมและทดสอบสมบัติแผ่นฟิล์มเซลลโูลสจาก
ชานอ้อย 

ตค.57-กย.58 180,000 100 180,000 SCI57_สกอ2.2_6 ภายใน   

7 ผศ.วลยักร นิตยพัฒน์ การดูดซบัสีย้อมจากสารละลายดว้ยวัสดุเชิงประกอบ
ไคโตซาน/กากกาแฟ 

ตค.57-กย.58 180,000 100 180,000 SCI57_สกอ2.2_7 ภายใน   

8 ผศ.วลยักร นิตยพัฒน์ การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสติออร์กาโนเคลย์/พอ
ลิแลคติกแอซิดที่ย้อมได ้

ธ.ค.57-พ.ย.58 429,000 50 214,500 SCI57_สกอ2.2_8 ภายใน   

9 ผศ.วลยักร นิตยพัฒน์ การดูดซบัโลหะเงินจากน้ ายาชุบโลหะด้วยวัสดเุชิง
ประกอบระดับนาโนไคโตซาน/มอนต์โมรลิโลไนต์ดดั
แปร 

มี.ค.58-ก.พ.59 300,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_9 ภายใน   
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ที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องำนวิจัยท่ีได้รับทุน ระยะเวลำที่รับ
ทุน  

(วันที่รับ – 
วันที่สิ้นสุด) 

จ ำนวน
สนับสนุน 
(บำท) 

สัดส่วน 
(%) 

จ ำนวนสนับสนุน
จริง (บำท) 

รหัสเอกสำร
หลักฐำน 

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก 

หมำยเหตุ 

10 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ การกระจายตัวทางภมูิศาสตร์และระบาดวิทยาของ
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรยีวงศ์ 
Heterophyidae ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 

ส.ค.57-ก.ค.58 91,500 100 91,500 SCI57_สกอ2.2_10 ภายใน   

11 อ.ฐาปนาชล ธนานารถ การศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในวงศ์ 
Heterophyidae โดยเทคนิค Multiplex PCR 

ตค.57-กย.58 170,000 100 170,000 SCI57_สกอ2.2_11 ภายใน   

12 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ พลวัตรการติดเชื้อพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae 
ระยะตัวอ่อนในสัตว์น้ าบางชนิดในจังหวัดนครนายก 

พค.58 - เมย.
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_12 ภายใน   

13 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ อุบัติการณ์และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิ
ใบไม้ในหอยน้ าจืดวงศ ์Thiaridae ในจังหวัดราชบุร ี

ก.ค 58-มิ.ย 59 100,000 100 100,000 SCI57_สกอ2.2_13 ภายใน   

14 อ.ธนวรรณ เตชางกูร การระบุชนิดเชิงโมเลกุลและการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียวงศ ์Heterophyidae  

ส.ค.57-ก.ค.58 53,500 100 53,500 SCI57_สกอ2.2_14 ภายใน   

15 อ.ธนวรรณ เตชางกูร การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบเพื่อการ
ตรวจหาเชื้อแองจิโอสตรองไจลสัแคนโตเนนซสิ 

ธ.ค.57-พ.ย.58 829,700 60 497,820 SCI57_สกอ2.2_15 ภายใน   

16 อ.ธนวรรณ เตชางกูร การค้นหา microsatellite marker จ าเพาะส าหรับ
พยาธิหนอนตัวกลม Angiostrongylus 
cantonensis 

1 เม.ย58 –31 
มี.ค59 

206,818 100 206,818 SCI57_สกอ2.2_16 ภายนอก   
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ที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องำนวิจัยท่ีได้รับทุน ระยะเวลำที่รับ
ทุน  

(วันที่รับ – 
วันที่สิ้นสุด) 

จ ำนวน
สนับสนุน 
(บำท) 

สัดส่วน 
(%) 

จ ำนวนสนับสนุน
จริง (บำท) 

รหัสเอกสำร
หลักฐำน 

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก 

หมำยเหตุ 

17 ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย ์ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอของเชื้อ 
Shigella species จากสิ่งส่งตรวจทางคลีนิค 

ต.ค.57 - ก.ย.
58 

175,000 50 87,500 SCI57_สกอ2.2_17 ภายใน   

18 ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย ์ การผลิต สกดัแยก และคุณสมบตัใินการย่อยสลาย
พอลิไฮดรอกซีบิวไทเรท (PHB) ที่ผลิตไดจ้ากวัสดุ
ราคาถูกจากเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูง 

ธ.ค.57 – ต.ค.
58 

669,100 50 334,550 SCI57_สกอ2.2_18 ภายใน   

19 อ.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ การคัดแยกและคดัเลือกจุลินทรยีส์่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณคลองแสนแสบ 

ตค.57-กย.58 120,000 100 120,000 SCI57_สกอ2.2_19 ภายใน   

20 รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ การศึกษาลักษณะของสายพันธ์ุกลายของ 
Lactobacillus paracasei ที่ดื้อต่อการติดเช้ือด้วย
เฟจ 

ตค.57-กย.58 175,000 100 175,000 SCI57_สกอ2.2_20 ภายใน   

21 รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ประสิทธิภาพในการใช้วิธีทางกายภาพและเคมีในการ
ยับยั้งแบคทีริโอเฟจที่ตดิเช้ือในผลติภัณฑ์นมหมัก 

พ.ย.57-ต.ค.58 187,000 100 187,000 SCI57_สกอ2.2_21 ภายใน   

22 ผศ.ศิวาพร ลงยันต ์ การพัฒนาชุดตรวจ immunochromatographic 
strip test ต่อไวรสั infectious myonecrosis 
virus (IMNV) 

ตค.57-กย.58 180,000 100 180,000 SCI57_สกอ2.2_22 ภายใน   

23 ผศ.ศิวาพร ลงยันต ์ การพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสสี าหรับใช้ตรวจการติด
เชื้อไวรัสโรคทอร่าในกุ้ง 

ธ.ค. 57-พ.ย.58 764,600 100 764,600 SCI57_สกอ2.2_23 ภายใน   
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24 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม การเพิ่มความสามารถในการทนตอ่ความเครยีดจาก
ภาวะแล้งของข้าวพันธุ์ปทุมธาน ี1 

ตค.57-กย.58 190,000 100 190,000 SCI57_สกอ2.2_24 ภายใน   

25 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม ความสามารถในการทนแล้งของข้าวพันธุ์เล็บนก
ปัตตานีภายใต้ความเครยีดจากสภาวะแล้ง 

พค.58 - เมย.
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_25 ภายใน   

26 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม การใช้สารแอนาลอกของเอคไดสเตียรอยด์ในการเพิ่ม
ผลผลติข้าวในเขตพื้นท่ีเพาะปลูกจงัหวัดสิงห์บุร ี

พ.ย.57-ส.ค58 300,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_26 ภายนอก   

27 รศ.ปรินทร์ ชัยวสิุทธางกูร การพัฒนาวิธี loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) ควบคู่กับ gold 
nanoparticle hybridization probe ที่จ าเพาะต่อ
ยีน tlh ส าหรับการตรวจการติดเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticusในกุ้ง 

มี.ค.58-ก.พ.59 500,000 30 150,000 SCI57_สกอ2.2_27 ภายใน   

28 รศ.ปรินทร์ ชัยวสิุทธางกูร การโคลนและการศึกษาคณุสมบัตขิอง Toll 
receptors จากกุ้งก้ามกรามMacrobrachium 
rosenbergii 

มิ.ย.56-มิ.ย.59 1,200,000 100 400,000 SCI57_สกอ2.2_28 ภายนอก สัญญา 3 ปี 
(หาร 3) 

29 รศ.ปรินทร์ ชัยวสิุทธางกูร การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดแีละการพัฒนาวิธี 
allele specific PCR ที่จ าเพาะตอ่ยีน gryBส าหรับ
การตรวจวินจิฉัยเชื้อ Aeromonas caviae 

ธ.ค.57-พ.ย.58 557,700 100 557,700 SCI57_สกอ2.2_29 ภายใน   
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30 อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย การผลิตสารตา้นจุลินทรีย์จากราในสกุลHypoxylon
และการระบุชนิดด้วยดเีอ็นเอบารโ์ค้ด 

มี.ค.58-ก.พ.59 250,000 50 125,000 SCI57_สกอ2.2_30 ภายใน   

31 อ.ประภากร ตันตโยทัย การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียผู้ย่อยสลาย
เซลลูโลสที่ทนทานต่อความร้อนและไอออนิคลิควิด
เพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวมขั้นตอน 

พค.58 - เมย.
59 

70,000 50 35,000 SCI57_สกอ2.2_31 ภายใน   

32 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจ ิ การจัดจ าแนกและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของไล
เคน 

1 ต.ค 55 -  
30 ก.ย.60 

6,632,700 70 928,578 SCI57_สกอ2.2_32 ภายนอก สัญญา 5 ปี 
(หาร 5) 

33 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจ ิ การระบุชนิดของไผ่เศรษฐกิจในสกุล 
Dendrocamusโดยใช้ SCAR marker 

ธ.ค.57-พ.ย.58 300,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_33 ภายใน   

34 อ.อินทนนท์ กลศาสตรเ์สน ี การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหนา้ที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสอยดาวในการส ารวจชะนีมงกุฎเพื่อ
ก าหนดพื้นที่ลาดตระเวน 

ก.ค.58 – มิ.ย.
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_34 ภายใน   

35 อ.วัลภา หล่อเหลีย่ม การคัดแยกยีสต์และราที่เหมาะสมในการผลติสารสี ก.ค.58 – มิ.ย.
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_35 ภายใน   

36 อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซมไ์ล
เปสเพื่อใช้ในการรไีซเคลิพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ
แลกไทด ์

ก.ค.58 – มิ.ย.
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_36 ภายใน   

37 อ.อนิษฐาน ศรีนวล กายวิภาคศาสตร์เปรยีบเทียบใบของพืชสกุลชงโค 
(Bauhinia L.) วงศ์ถัว่ (Leguminosae-

ก.ค 58 - มิ.ย 
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_38 ภายใน   
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Caesalpinioideae) บางชนิดในประเทศไทย 

38 อ.อนิษฐาน ศรีนวล อนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ าตกถ้ าจงอางสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสมีา 

พค.58 - เมย.
59 

100,000 90 90,000 SCI57_สกอ2.2_39 ภายใน   

39 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์ อนุกรมวิธานและกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ าตกถ้ าจงอางสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสมีา 

พ.ค.58 – เม.ย.
59 

100,000 90 90,000 SCI57_สกอ2.2_40 ภายใน   

40 อ.ธนิต ศิริบุญ ซิสเทเมติกส์และการกระจายตัวของหอยน้ าจืดวงศ์ 
Thiaridae ในจังหวัดราชบุร ี

ก.ค 58 - มิ.ย 
59 

100,000 100 100,000 SCI57_สกอ2.2_42 ภายใน   

41 ผศ.แพน ทองเรือง การสังเคราะห์ colorimetric chemosensors 
ส าหรับเป็นตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชัน 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

65,000 100 65,000 SCI57_สกอ2.2_43 ภายใน   

42 อ.ปิยะดา จิตตั้งประเสริฐ การศึกษาคุณสมบตัิของ colrimetric 
chemosensor ส าหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนของ
โลหะทรานซิชัน 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

65,000 100 65,000 SCI57_สกอ2.2_44 ภายใน   

43 ผศ.แพน ทองเรือง ตัวตรวจจับไอออนของโลหะทรานซิชันด้วยการ
เปลี่ยนสีโดย Schiff base - naphthalene-2-ol 

ต.ค.57 - ก.ย.
58 

165,000 90 148,500 SCI57_สกอ2.2_45 ภายใน   

44 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ฤทธิ์การต้านไวรัสหัวเหลืองของตวัยับยั้งซีรีนโปรทีเน ต.ค.57 - ก.ย. 180,000 100 180,000 SCI57_สกอ2.2_46 ภายใน   
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สจากกุ้งกุลาด า 58 

45 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรสัของตัวยับยั้งซีรีน
โปรทีเนสแบบคาซาลชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาด า 
Panaeus monodon 

ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_47 ภายนอก สัญญา 2 ปี 
(หาร 2) 

46 อ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียในช่องปาก 

ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_48 ภายใน   

47 ผศ.พนารตัน์ อรุณรัติยากร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแมงโกสตินด้วย
ปฏิกิริยาของเอนไซม์จากราเอนโดไฟต ์
Biotransformation of mangostins by 
endophytic fungi 

ตค.57-กย.58 125,000 100 125,000 SCI57_สกอ2.2_49 ภายใน   

48 รศ.วีณา เสียงเพราะ การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทองแดงปริมาณน้อยที่มี
ความจ าเพาะสูงด้วยอุปกรณ์ปฏิบตัิการบนกระดาษ
ร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร 

ตค.57-กย.58 150,000 100 150,000 SCI57_สกอ2.2_50 ภายใน   

49 รศ.พรพิมล ม่วงไทย การวิเคราะห์ปรมิาณทอรีนในอาหารทะเลสดและ
อาหารทะเลแปรรูป 

ตค.57-กย.58 190,000 100 190,000 SCI57_สกอ2.2_51 ภายใน   

50 อ.พรทิพย์ บุญศร ี การจ าลองพลวตัเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอสโฟเม
วาโลเนตไคเนสและซับสเตรต/ตัวยับยั้งโดยระเบยีบ
วิธีการผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์
โมเลกุล 

ตค.57-ต.ค.58 105,000 100 105,000 SCI57_สกอ2.2_52 ภายใน   
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51 อ.พรทิพย์ บุญศร ี การคัดเลือกหาตัวยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
ACCase ในหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) 
จากสารในฐานข้อมลูสมุนไพรไทย 

พ.ย.57-กย.58 100,000 60 60,000 SCI57_สกอ2.2_53 ภายใน   

52 ผศ.นวลละออ รัตน์วมิาน
วงศ์ 

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เครื่องดื่มและยาน้ าที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

ตค.57-กย.58 165,000 90 148,500 SCI57_สกอ2.2_54 ภายใน   

53 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสิรฐ การพัฒนาชุดเครื่องมือขนาดเล็กส าหรับการ
วิเคราะห์กลุ่มวติามินท่ีละลายในน้ าได้พร้อมกันหลาย
ชนิด 

ตค.57-กย.58 160,000 80 128,000 SCI57_สกอ2.2_55 ภายใน   

54 นางสาวสมพร ติยะศร ี การหาปรมิาณของCu2+ และ Cu3+ ด้วยวิธีไทเทรต
ในตัวน ายวดยิ่ง Y134 

ตค.57-กย.58 50,000 8 4,000 SCI57_สกอ2.2_56 ภายใน   

55 อ.ศิริขวัญพล ประทีป การศึกษาหน้าท่ีของตัวยับยั้งเซรีนโปรตเีนสแอลฟาทู
แม็กโคโกลบูลินที่ตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสใน
กุ้ง 

ตค.57-กย.58 180,000 100 180,000 SCI57_สกอ2.2_57 ภายใน   

56 อ.ศิริขวัญ พลประทีป ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดหยาบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่และข้าวไรซ์เบอร์รี ่

พค.58 - เมย.
59 

68,000 100 68,000 SCI57_สกอ2.2_58 ภายใน   

57 อ.ศิริขวัญ พลประทีป การระบโุปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทู ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_59 ภายนอก สัญญา 2 ปี 
(หาร 2) 
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58 อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการน าไฟฟ้าแบบไม่
สัมผสัการละลายและวดัค่าทางแสงร่วมกับการใช้
อุปกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบการไหล 
ส าหรับหาปริมาณซลัไฟด์และเอทานอลในไวน ์

ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100 300,000 SCI57_สกอ2.2_60 ภายนอก สัญญา 2 ปี 
(หาร 2) 

59 อ.สุจิตรา ศรสีังข์ การวิเคราะห์ปรมิาณซิงค์ออกไซดใ์นตัวอย่างชีวภาพ
จากหนอนไหมทีไ่ดร้ับใบหม่อนผสมอนุภาคนาโนซิงค์ 

ตค.57-กย.58 160,000 80 128,000 SCI57_สกอ2.2_61 ภายใน   

60 อ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ การพัฒนาชุดเครื่องมืออย่างง่ายขนาดเล็กส าหรับ
การวิเคราะห์ปรมิาณไบโอเอทานอลที่ผลติจากพืช
พลังงานทดแทน 

ธ.ค.57-พ.ย.58 171,600 80 137,280 SCI57_สกอ2.2_62 ภายใน   

61 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธ์ิต้านเซลลม์ะเร็งของอนุพันธ์ 
2-((4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl)-1,2,3,4-
tetrahydroisoquinoline 

ธ.ค.57-พ.ย.58 350,000 80 280,000 SCI57_สกอ2.2_63 ภายใน   

62 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์อะไรมาเตสของ
อนุพันธ ์1,2,3-ไครอะโซล 

มี.ค.58-ก.พ.59 250,000 100 250,000 SCI57_สกอ2.2_64 ภายใน   

63 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธ์ิทางชีวภาพของสารอินโดล-
ไตรอะโซลชนิดใหม ่

มิ.ย.56-มิ.ย.58 480,000 100 480,000 SCI57_สกอ2.2_65 ภายนอก   

64 รศ.วีณา เสียงเพราะ การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์และ/หรือ
สารประกอบอนินทรีย์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมแบบ
มองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตร

ธ.ค.57-พ.ย.58 290,800 100 290,800 SCI57_สกอ2.2_66 ภายใน   
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ของเงิน 

65 รศ. วีณา เสียงเพราะ องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวเิคราะห์เพื่อนวัตกรรม
ทางการตรวจวัด (ผู้ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล) 

กย. 57-สค.60 3,750,000 100 1,250,000 SCI57_สกอ2.2_67 ภายนอก สัญญา 3 ปี 
(หาร 3) 

66 รศ.พรพิมล ม่วงไทย การประเมินความเป็นได้ในการเตรียมกรดเฟอรร์ูริก
จากข้าวโพดและหน่อไม ้

ธ.ค.57-พ.ย.58 281,800 100 281,800 SCI57_สกอ2.2_68 ภายใน   

67 รศ.พรพิมล ม่วงไทย การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผเ่พื่อดูดซับสารพิษ ก.ค.58 – มิ.ย 
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_69 ภายใน   

68 อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน ์ การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการใหค้วามร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ 

พค.58 - เมย.
59 

45,000 100 65,000 SCI57_สกอ2.2_70 ภายใน   

69 อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน ์ การพัฒนาชุดตรวจวดัโลหะหนักและยาก าจัดศัตรูพืช
ด้วยโลหะเงินนาโน" ภายใต้โครงการองค์ความรู้ใหม่
ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด (ผู้
ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร. 
อรวรรณ ชัยลภากุล) 

กย. 57-สค.60 3,750,000 100 1,250,000 SCI57_สกอ2.2_71 ภายนอก สัญญา 3 ปี 
(หาร 3) 

70 อ.ดวงแข ศรีคุณ การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการใหค้วามร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ 

พค.58 - เมย.
59 

65,000 100 45,000 SCI57_สกอ2.2_72 ภายใน   

71 รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร Interaction studies of new probe with 
proteins 

1 ธ.ค.55-30 
พ.ย.58 

1,555,000 100 518,333 SCI57_สกอ2.2_73 ภายนอก สัญญา 3 ปี 
(หาร 3) 
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72 รศ.อภิญญาชัยวิสุทธางกูร Synthesis of new protein cleaving reagents 
for ligand protein interaction 

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.สุนติย์ สุขส าราญ การค้นพบยาท่ีได้จากผลิตภณัฑ์ธรรมชาตจิาก
สมุนไพรไทยและจีน (สกว) 

30 กย 56 - 30 
ก.ย.58 

4,000,000 10 200,000 SCI57_สกอ2.2_75 ภายนอก สัญญา 2 ปี 
(หาร 2) 

74 อ.จันตรี ผลประเสริฐ ระบบการสื่อสารข้อมลูระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้สูงวัยหรือผู้พิการ 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

67,000 100 67,000 SCI57_สกอ2.2_76 ภายใน   

75 อ.จันตรี ผลประเสริฐ ระบบค้นหาแหล่งก าเนดิเสยีงภายในอาคารโดยใช้
แผนที่การสะท้อน 

ต.ค.57-ก.ย.58 175,000 100 175,000 SCI57_สกอ2.2_77 ภายใน   

76 อ.จันตรี ผลประเสริฐ การเล่นบอร์ดเกมสด์้วยคลื่นสมอง ส.ค.57-พ.ค.58 85,000 100 85,000 SCI57_สกอ2.2_78 ภายนอก   

77 อ.จันตรี ผลประเสริฐ การหาต าแหน่งและทิทศทางของเสียงโดยท างานบน
หุ่นยนต์เคลื่อนไหว 

ส.ค.57-พ.ค.58 37,000 100 37,000 SCI57_สกอ2.2_79 ภายนอก   

78 อ.ศุภชัย ไทยเจริญ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมารต์โฟนส าหรับตรวจจับ
การล้มและแจ้งต าแหน่งการล้ม 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

63,000 100 63,000 SCI57_สกอ2.2_80 ภายใน   

79 อ.ศุภชัย ไทยเจริญ กรอบการท างานด้านการค้นหาความรู้จากฐานข้อมลู
เอกสารส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายผู้ก่อความไม่
สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจาก
ข้อมูลข่าว 

ต.ค.57-ก.ย.58 145,000 100 145,000 SCI57_สกอ2.2_81 ภายใน   

80 อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยแอคเซเลอโรมเิตอร์
บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

75,000 100 75,000 SCI57_สกอ2.2_82 ภายใน   
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81 อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ การวัดชีพจรที่ปลายนิ้วด้วยวิธีการโฟโตพลิธสีโมแก
รมบนแอนด์ดรอยด์แพลตฟอรม์ 

ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_83 ภายใน   

82 ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ การตรวจจับการหมุนด้วยไจโรสโคปบนแพลตฟอรม์
แอนดรอยด ์

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

75,000 100 75,000 SCI57_สกอ2.2_84 ภายใน   

83 ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์ แอปพลิเคชันเกมส์แอนดรอยด์ส าหรับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้วยหลักการเปรียบเทียบภาพ 

ก.ค 58 - มิ.ย 
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_85 ภายใน   

84 อ.ญานิน กองทิพย์ การศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนิสิตโดยใช้วิธีการแบบเปิดในช้ันเรียนคณ 382 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับคร ู

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

56,000 100 56,000 SCI57_สกอ2.2_86 ภายใน   

85 อ.ญานิน กองทิพย์ การศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนิสิตในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

31,500 100 31,500 SCI57_สกอ2.2_87 ภายใน   

86 อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ
สภาพโครงสร้างของดินซึ่งแบ่งเป็นสามชั้นโดยตัวน า
ไฟฟ้ามีลักษณะเป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในช้ันโอเวอร์
เบอร์เดิ้น 

ต.ค.57 - ก.ย.
58 

80,000 100 80,000 SCI57_สกอ2.2_88 ภายใน   

87 อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา การสร้างและพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการหาความ
น่าจะเป็นท่ีจะไดร้ับชัยชนะเพื่อการเปรียบเทียบของ
ผลลัพธ์แบบไบนารี่ของข้อมูลสองกลุ่ม 

ต.ค.57-ก.ย.58 180,000 50 90,000 SCI57_สกอ2.2_89 ภายใน   

88 อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา แอปพลิเคชั่นสรา้งการ์ตูนล้อเลยีนจากภาพถ่ายบน ส.ค.57-พ.ค.58 56,000 100 56,000 SCI57_สกอ2.2_90 ภายนอก   
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ระบบ iOS 

89 อ.ขวัญ เพียซ้าย การศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาแคลคูลสั
เรื่องโจทย์ประยุกต์คา่สูงสดุและคา่ต่ าสดุโดยการจดั
กิจกรรมใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข์องนิสิตระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ก.ค 58-มิ.ย 59 60,000 100 60,000 SCI57_สกอ2.2_91 ภายใน   

90 อ.ชิรา ล าดวนหอม ความเป็นเชิงระนาบของกราฟกระโดด-K ก.ค 58 - มิ.ย 
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_92 ภายใน   

91 อ.นพดล วิชิตสงคราม วิธีการขยายกระบวนการสุ่มเกาส์เซียนไปสู่
กระบวนการสุ่มเกาส์เซียนในปรภิมูิที่สูงขึ้นและได้
สมบัตไิอโซโทรปิก 

ก.ค 58-มิ.ย 59 46,800 100 46,800 SCI57_สกอ2.2_93 ภายใน   

92 ผศ.วรานุช แขมมณ ี ค่าสุดขีดส าหรับแกมมาเลเบิลลิงของกราฟวงที่มี
คอร์ด 

ก.ค 58 - มิ.ย 
59 

70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_94 ภายใน   

93 อ.สุกัญญา อินทรภักดิ ์ การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกงานท าหรือ
การศึกษาต่อของบณัฑติคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ2.2_95 ภายใน   

94 อ.อารียา เอี่ยมบู ่ การศึกษาแถบช่องว่างพลังงานของท่อนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบอนุภาคนาโนทองค า 

ต.ค.57 - ก.ย.
58 

175,000 100 175,000 SCI57_สกอ2.2_96 ภายใน   

95 ผศ.ศิรลิักษณ์ เรืองรุ่งโรจน ์ การประมาณและการวิเคราะห์การแผ่รังสีดวง
อาทิตย์มายังโลกโดยวิธีการเชิงตัวเลข 

ธ.ค.57-พ.ย.58 322,200 100 322,200 SCI57_สกอ2.2_98 ภายใน   
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96 รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ 

การศึกษาการก าจดัสยี้อมด้วยเถ้าลอยบิทูมินัส ต.ค.57 - ก.ย.
58 

180,000 30 54,000 SCI57_สกอ2.2_99 ภายใน   

97 ผศ.สุพจน์ มศุิร ิ ควอซินอร์มอลโหมดเชิงเพอร์เทอร์เบทีฟของหลุมด า
ที่มีประจุ 5 มิติในแลตซสิโฮโลกราฟิก 

ธ.ค.57-พ.ย.58 145,300 100 145,300 SCI57_สกอ
2.2_101 

ภายใน   

98 อ.ปณิธาน วนากมล สมบัตเิชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตที่เสริมแรงด้วย
เส้นใยซลิิกาจากกระบวนการปั่นดว้ยไฟฟ้าสถิต 

เม.ย. 58 - มี.ค. 
59 

100,000 100 100,000 SCI57_สกอ
2.2_103 

ภายใน   

99 อ.ปัทมาศ บิณฑจติต ์ การศึกษาเลดแลนทานมัเซอร์โคเนตไททาเนตพีแอล
ซีทีด้วยเทคนิคหล่อแผ่นบาง 

ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 90 63,000 SCI57_สกอ
2.2_105 

ภายใน   

100 อ.พงษ์ศักดิ์ พงษ์หิรัญ การศึกษาประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตย์โดยใช้
แบบจ าลองระบบรวมแสง 

พค.58 - เมย.
59 

53,900 100 53,900 SCI57_สกอ
2.2_106 

ภายใน   

101 อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกลุ การเตรียมแท่งนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นกระจกอัจฉริยะ 

ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ
2.2_107 

ภายใน   

102 อ.สุรวุฒิ วิจารณ ์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลโฮโลแก
รมส าหรับห้องปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน 

ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ
2.2_108 

ภายใน   

103 อ.โชคชัย พุทธรักษา การเตรียมขั้วไฟฟ้าจากไส้ดินสอรว่มกับอนุภาคนาโน
ทองค าส าหรับการตรวจวเิคราะหส์ารชีวภาพโดยใช้
เซ็นเซอรเ์คมไีฟฟ้า 

ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100 70,000 SCI57_สกอ
2.2_109 

ภายใน   
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ที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องำนวิจัยท่ีได้รับทุน ระยะเวลำที่รับ
ทุน  

(วันที่รับ – 
วันที่สิ้นสุด) 

จ ำนวน
สนับสนุน 
(บำท) 

สัดส่วน 
(%) 

จ ำนวนสนับสนุน
จริง (บำท) 

รหัสเอกสำร
หลักฐำน 

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก 

หมำยเหตุ 

104 ผศ.น้ าฝน คเูจรญิไพศาล การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องอันตรายของสารเคมี
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

32,500 100 32,500 SCI57_สกอ
2.2_110 

ภายใน   

105 ผศ.น้ าฝน คเูจรญิไพศาล ผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องอนัตรายของสารเคมี
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ส.ค. 57 - ก.ค. 
58 

55,000 100 55,000 SCI57_สกอ
2.2_111 

ภายใน   

106 ผศ.น้ าฝน คเูจรญิไพศาล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรยีกช่ือและเขียนสูตร
โครงสร้างของสารอินทรียส์ าหรับนิสิตปรญิญาตรีช้ัน
ปีท่ี 1 

ก.ค.58-มิ.ย.59 54,000 100 54,000 SCI57_สกอ
2.2_112 

ภายใน   

107 อ.อโนชา หมั่นภักด ี การผลิตยาสีร้อนปราศจากตะกั่วส าหรับประยุกต์ใช้
ในงานเครื่องประดับ 

ตค.57-กย.58 180,000 80 144,000 SCI57_สกอ
2.2_113 

ภายใน   

108 ผศ.ขจีพร วงศ์ปรดี ี กระบวนการขดักับการพัฒนาโลหะทดแทนสีขาวเพื่อ
สร้างทางเลือกของผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรม
เครื่องประดับ 

ม.ค.58-ธ.ค.58 527,700 100 527,700 SCI57_สกอ
2.2_114 

ภายใน   

109 อ.ดวงแข บุตรกูล การผลิตอัญมณีกลาสเซรามิคส าหรับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับแฟชัน 

ธ.ค.57-พ.ย.58 394,600 100 394,600 SCI57_สกอ
2.2_115 

ภายใน   

110 ผศ.สรุศักด์ ละลอกน้ า การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียที่แยกได้จาก
ตะไคร่น้ าคลองแสนแสบ 

ธ.ค.57-พ.ย.58 489,000 100 489,000 SCI57_สกอ
2.2_116 

ภายใน   

111 ผศ.สรุศักด์ ละลอกน้ า การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากตะไคร่น้ า 
ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

ก.พ.58-ม.ค.59 219,700 100 219,700 SCI57_สกอ
2.2_117 

ภายใน   
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ที ่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องำนวิจัยท่ีได้รับทุน ระยะเวลำที่รับ
ทุน  

(วันที่รับ – 
วันที่สิ้นสุด) 

จ ำนวน
สนับสนุน 
(บำท) 

สัดส่วน 
(%) 

จ ำนวนสนับสนุน
จริง (บำท) 

รหัสเอกสำร
หลักฐำน 

ทุน
ภำยใน/
ภำยนอก 

หมำยเหตุ 

112 อ.อัครินทร์ บุญสมบัต ิ การศึกษาสมบัติทางจลนศาสตร์และไอโซเทอมของ
การดูซับเมื่อใช้วัสดุลิกโนเซลลโูลสในกระบวนการ
แยกไบโอบิวทานอล 

ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 80 56,000 SCI57_สกอ
2.2_118 

ภายใน   

113 อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา การศึกษาการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศทีมตี่อ
รูปร่างคิวบิกเซอร์โคเนยีและรูปแบบแหวนโลหะสี
ต่างๆ 

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 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

กำรคิดรอบปี  ปีปฏิทิน 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  
และ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.สุกัญญา อินภักดิ์, อ.มณีกานต์ น้ าสะอาด, อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.วันชาติ สุมโน
จิตราภรณ์อ.อมรมาศ กีรติสิน, อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์, คุณนพวรรณ หงษ์ทอง  
และ คุณปราณี ประสงค์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน  

ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus  

หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน 

หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพำะกลุ่ม ค1  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
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คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 

 

 

 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

ค่ำ

น้ ำหนัก 
ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่2 

 

คะแนนท่ีได้  =   

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                               ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
X 100 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 79 
 

ค่ำ

น้ ำหนัก 
ระดับคุณภำพ 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่2 
0.80 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ  
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้ 

ค่ำ

น้ ำหนัก 
ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน

โดยมีบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมพิจารณาด้วย 

 

หมำยเหตุ :  
1. การนับผลงานวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ 
3. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ได้ท าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และท าการ
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 เพ่ือขอการรับรองจาก TCI 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

- วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ ปรากฏอยู่ใน
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
ส านักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม หลอกลวง(อ้างอิง
จาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/10624-science-and-technology-knowledge-
service 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

(83.40/144)*100 = 60 4.83 5 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 4.83 4.83  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

2.3.1 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

1.  การสร้างบทปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่อง “การหายใจระดับเซลล์”ส าหรับผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี 

ผศ.สมเกียรติพรพิสุทธิมาศ 

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 

SCI57_สกอ2.3.1_1 

2.  Antioxidant activities, and phenolic and flavonoid contents of 

extracts from Mesona chinensis and Cissampelos pareira L. (May 

2014) 

อ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 

 

SCI57_สกอ2.3.1_2 

3.  The Relations of Technical Processes and Mokume Gane Patterns 

 

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี 

 

SCI57_สกอ2.3.1_3 

4.  Costume jewelry design from silver sterling in glass ceramic 

composite 

อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒิ 

 

SCI57_สกอ2.3.1_4 

5.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุรอบตัวโดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในรายงาน

การเสนอผลงานวิจัย (Proceeding) ของการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ

สอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : ลักษณะ รูปแบบและการวิจัย” วันที่ 12 

มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 116-

126. (full paper) 

พิจิตราแสงภารา 

ศศิธร ไกยศรี 

อินทิรา บุญศรี 

น้ าฝน คูเจริญไพศาล. 

2557. 

SCI57_สกอ2.3.1_5 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

6.  การผลิตโครงสร้างระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีการแอโนไดซ์เซ

ชันด้วยสารละลายอินทรีย์แบบมีขั้ว (TiO2 Nanostructure fabricated by 

anodisaton method with polar organic electrolyte) 

อ.อารียา เอ่ียมบู่ SCI57_สกอ2.3.1_6 

7.  การผลิตท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจืออนุภาคทองค าเพ่ือใช้ในการย่อย

สลายเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการย่อยสลายตัวเชิงแสง (Fabrication of gold 

nanoparticles-doped titanium dioxide nanotubes for photocatalytic 

degradation of methylene blue) 

อ.อารียาเอ่ียมบู่ SCI57_สกอ2.3.1_7 
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2.3.2 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับมหำวิทยำลัย(ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

1.  ฤทธิ์ทางชีวภาพของรีคอมบิแนนท์โปรตีน GASR3 จากข้าว 

 

รศ.อรอนงค์พริ้งศุลกะ 

 

SCI57_สกอ2.3.2_1 

2.  A Development of Activity Recognition on Android Platform for 

Interactive Game Console 

S. Sukaphat,  

T. Sirieak,  

C. Niyomthum,  

S Chanopakun 

SCI57_สกอ2.3.2_3 

3.  Augmenting for Purchasing with Mobile: Usage and Design Scenario 

for Ice Dessert 

N. Wiwatwattana,  

S. Sukaphat,  

T. Putwanpen,  

S. Thongnuch  

P. Kanokudonsin 

SCI57_สกอ2.3.2_4 

4.  Managing mobile device security in critical infrastructure sectors C. Vorakulpipta, 

C. Polprasert,  

Siwaruk Siwamogsatham 

 

SCI57_สกอ2.3.2_5 

5.  Adaptive focal length imaging system using liquid crystal spatial Kunlachat Seniwong Na SCI57_สกอ2.3.2_6 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

light modulators Ayutthaya, 

Pradit Mittrapiyanuruk 

Pakorn Kaewtrakulpong 

6.  Field seeding algorithm for people counting using KINECT depth 

image 

Berlian Akbar Yon Agusta,  

Pradit Mittrapiyanuruk 

Pakorn Kaewtrakulpong 

SCI57_สกอ2.3.2_7 

7.  Uses of Online Survey: a Case Study in Thailand Thitima Srivatanakul  

Nuwee Wiwatwattana 

SCI57_สกอ2.3.2_8 

8.  Bus Search: Development And Evaluation Of Performance And 

Usability Of Mobile Application For Blind Or Visually Impaired 

Waraporn Viyanon SCI57_สกอ2.3.2_9 

9.  Tensile behavior of silica nanofiber reinforced nylon6 อ.ปณิธาน วนากมล SCI57_สกอ2.3.2_10 

10.  Astraeus; its diversification and ectomycorrhizal formation อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย SCI57_สกอ2.3.4_3 

11.  Luminescence Property Of Sn-Doped Zno Nanowires By Current 

Heating Deposition 

ผศ.ถนัดจินตโกศล SCI57_สกอ2.3.5_25 

12.  Jewelry Education Evolution and the Promise of Future Jewelry 

Technologies 

ผศ.ขจีพรวงศ์ปรีดี SCI57_สกอ2.3.5_23 

13.  Inflation from Minkowski space (Dec.2014) อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ SCI57_สกอ2.3.5_71 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

14.  Theoretical constraints on additional higgs bosons in light of 126 

GeV higgs (May.2014) 

อ.ปฏิภาณอุทยารัตน์ SCI57_สกอ2.3.5_72 

 

2.3.3 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ(ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

ไม่มี 

 

2.3.4 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ(ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

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

canel on plant growth and rhizosphere microorganisms 

อ.สิริรักษ์ สรวณียารักษ์ 

รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

อ.รักชนก โคโต 

อ.สุขุมาภรณ์กระจ่างสังข์ 

SCI57_สกอ2.3.4_2 

16.  Identification Of Lactic Acid Bacteria And Yeasts From Fermented 

Rice Product (Khao-Khab) 

อ.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 

 

SCI57_สกอ2.3.4_4 

17.  Isolation and production by polyhydroxybutyrate (PHB) producing 

bacterial from soil 

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ SCI57_สกอ2.3.4_5 
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18.  สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายอะลิฟาติกพอลิเอสเทอร์จาก

เชื้อActinomadura sp. strain TF1. 

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ SCI57_สกอ2.3.4_6 

19.  Synthesis of hydroxyxanthones and evaluations for their 

acetylcholinesterase inhibitory and neurotoxicity activities. 

รศ.สุนิตย์ สุขส าราญ 

 

SCI57_สกอ2.3.4_7 

20.  The Development of the Programmed Lesson on Chemical 

Reactions in Daily Life for 8th Grade Students.  

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

Kulpathaweewat, P. 

, Saosiri,T.,  

Sorahong, N.,  

Koocharoenpisal, N.   (2014). 

SCI57_สกอ2.3.4_8 

21.   The Development of the Programmed Lesson on Electron 

Configuration and Properties of Elements for the First Year 

Undergraduate Students.  

Srinakharinwirot Science Journal. 30(1) : 141-162. 

Koocharoenpisal, N. (2014).  SCI57_สกอ2.3.4_9 

22.   . The Development of the Science Activity Package on Miracle of 

Chemical Reactions to Practice Integrated Scientific Process Skills 

for Lower Secondary Students.  

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

Laoreiam, P., Puttapong, S., 

Pinsuwan, A., and 

Koocharoenpisal, N. (2014) 

SCI57_สกอ2.3.4_10 

23.   The Development of the Programmed Lesson on Biomolecules for Koocharoenpisal, N. (2014).  SCI57_สกอ2.3.4_11 
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Undergraduate Students. Srinakharinwirot University (Journal of 

Science and Technology). 6(12) : 39-58. 

24.  ข้อบกพร่องในการท าแบบทดสอบเรื่องอนุพันธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 

1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อ.ขวัญ เพียซ้าย 

 

SCI57_สกอ2.3.4_12 

25.  กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช้สื่อเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วรัญญา ค าตรง,  

สำยัณห์ โสธะโร,  

ชุติวรรณเพ็ญเพียร,  

ธนูชัย ภูอุดม 

SCI57_สกอ2.3.4_13 

26.  
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างตามเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยใช้

โปรแกรม C.a.R. ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วนิดา แย้มยืนสุข,  

สำยัณห์ โสธะโร,  

ธนูชัย ภูอุดม 

SCI57_สกอ2.3.4_14 

27.  กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม C.a.R. ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

เกวลิน เสน่หา, 

สำยัณห์ โสธะโร, 

ธนูชัย ภูอุดม 

SCI57_สกอ2.3.4_15 

28.  ผลของสารสกัดด้วยน้ าจากใบดาษตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการ

เจริญเติบโตของผักกาดหัวและข้าวเจ้า 

ผศ.สมเกียรติพรพิสุทธิมาศ 

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 

SCI57_สกอ2.3.3_1 
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29.  Allelopathic potential of Cinnamomum spp. leaves in soil. 

 

รศ.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ SCI57_สกอ2.3.3_3 

 

2.3.5 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ(ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

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

Macrobrachium rosenbergii 

รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 

ผศ.ศิวาพร ลงยันต์ 

SCI57_สกอ2.3.5_1 

31.  A New Representative of Star-Shaped Fungi: Astraeus sirindhorniae 

sp. nov. from Thailand 

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 

 

SCI57_สกอ2.3.5_2 

32.  Chemical constituents, and their cytotoxicity, of the rare wood 

decaying fungus Xylaria humosa 

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย SCI57_สกอ2.3.5_3 

33.  Biotransformation of alpha-mangostin by Colletotrichum sp. MT02 

and Phomopsis euphorbiae K12 

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย SCI57_สกอ2.3.5_4 

34.  Characterization of poly(L-lactide)-degrading enzyme produced by 

thermophilic filamentous bacteria Laceyella sacchari LP175 

อ.สุขุมาภรณ์กระจ่างสังข์ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_5 

35.  จุลชีววิทยาทางการแพทย์: แบคทีเรียก่อโรค รศ.อรอนงค์พริ้งศุลกะ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_6 
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36.  Investigation of hormone receptor expressions in the fins of Oryzias 

Woworae (Actinopteryg II: Beloniformes: Adrianichthyidae). 

ผศ.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_7 

37.  Biotransformation of α-mangostin by Collectotrichum sp. MT02 and 

Phomopsis euphorbiae K12 (Api.2014) 

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 

 

SCI57_สกอ2.3.5_8 

38.  Synthesis, anticancer activity and QSAR study of 1,4-

naphthoquinone derivatives (Sep.2014) 

รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว SCI57_สกอ2.3.5_9 

39.  Investigation on aromatase inhibitory activity of metal complexes of 

8-hydroxyquinoline and uracil derivatives (2014) 

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว SCI57_สกอ2.3.5_10 

40.  synthesis, biological evaluation and molecular docking of novel 

chalcone-coumarin hybrids as anticancer and antimalarial agents 

(2014) 

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว SCI57_สกอ2.3.5_11 

41.  synthesis and cytotoxicity of novel 4-(4-(substituted)-1H-1,2,3-

triazol-1yl)-N-phenethylbenzenesulfonamides (Api 2014) 

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว SCI57_สกอ2.3.5_12 

42.  Design,synthesis and molecular docking study of novel N-

benzenesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-based triazoles with 

potential anticancer activity (Jun.2014) 

รศ.รัชนกปิ่นแก้ว SCI57_สกอ2.3.5_13 

43.  Ultra-performance liquid chromatography coupled with รศ.วีณา เสียงเพราะ SCI57_สกอ2.3.5_14 
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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) 

รศ.วีณา เสียงเพราะ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_15 

45.  Ultrasensitive and simple method for determination of N-Acetyl-L-

cysteine in drug formulations using a diamond sensor (May.2014) 

รศ.วีณา เสียงเพราะ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_16 

46.  Glutathione and L-cysteine modified silver nanoplates-based 

colorimetric assay for a simple,fast,sensitive and selective for 

determination of nickel (Oct.2014) 

รศ.วีณา เสียงเพราะ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_17 

47.  highly sensitive determination of mercury using copper enhancer by 

diamond electrode coupled with sequential injection-anodic 

stripping voltammetry (Dec.2014) 

รศ.วีณา เสียงเพราะ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_18 

48.  Anti-Helicobacter pylori xanthones of Garcinia fusca (2014) รศ.สุนิตย์ สุขส าราญ SCI57_สกอ2.3.5_19 

49.  Combating Helicobacter pylori infections with mucoadhesive 

nanoparticle encapsulated Garcinia mangostana extract. 

รศ.สุนิตย์ สุขส าราญ SCI57_สกอ2.3.5_20 

50.  Dietary  a-mangostin, a xanthone from mangosteen fruit, รศ.สุนิตย์ สุขส าราญ SCI57_สกอ2.3.5_21 
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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) 

รศ.เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา SCI57_สกอ2.3.5_22 

52.  Removal of Silver (I) from Aqueous Solutions by Chitosan/Carbon 

Nanotube Nanocomposite Beads 

ผศ.ถนัด จินตโกศล SCI57_สกอ2.3.5_24 

53.  Nitrogen doping for adhesion improvement of DLC film deposited 

on Si substrate by filtered cathodic vacuum arc (FCVA) technique 

(Aus.2014) 

อ.ดวงแข บุตรกูล SCI57_สกอ2.3.5_26 

54.  effect of filtered cathodic vacuum arc deposition (FCVAD) 

conditions on photovoltaic TiO2 film (Aus.2014) 

อ.ดวงแขบุตรกูล SCI57_สกอ2.3.5_27 

55.  development of vertical compact ion implanter for gemstones 

applications (Aus.2014) 

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 

(Jul.2014) 

อ.ดวงแขบุตรกูล SCI57_สกอ2.3.5_30 

58.  Investigation of Swift Heavy I-ion Irradiation Effects on Damage in อ.ดวงแขบุตรกูล SCI57_สกอ2.3.5_31 
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Silicon Dioxide Thin Film 

59.  Synthesis of Ti-doped DLC film on SS304 steels by Filtered 

CathodicVacuum Arc (FCVA) technique for tribological improvement 

อ.ดวงแขบุตรกูล SCI57_สกอ2.3.5_32 

60.  preparation of potassium sodium niobate in tellurite glass system 

doped with Er2O3 (Jan.2014) 

อ.อโนชา หมั่นภักดี SCI57_สกอ2.3.5_33 

61.  utilization of chitosan/bamboo charcoal composite as reactive dye 

adsorption (Jan.2014) 

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_34 

62.  Removal of silver (I) from aqueous solutions by chitosan/carbon 

nanotube nanocomposite beads (2014) 

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ 

 

SCI57_สกอ2.3.5_35 

63.  The energy method on wave equation in a resistant medium with 

series expansion 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_36 

64.  The unique solution on the neumann B.C. of diffusion equation 

with energy method 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_37 

65.  The frobenius method on a second-order homogeneous linear 

ODEs 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_38 

66.  On the unique solution of diffusion equation with neumannn B.C. 

by maximum principle 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_39 
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67.  Mathematical model of magnetometric resistivity sounding for 

conductivity with a PSB host medium 

อ.ปัญญวัฒน์หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_40 

68.  The energy method on diffusion equation with homogeneous 

boundary conditions 

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 

continued fraction 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_45 

73.  solving linear diophantine equation mn^(2)x+Qm^(2)y=pm^2n^3 

by row operation on matrix 

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.  on subsection of a positively skewed curve medium of EM on a 

half space earth model 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_48 

76.  mathematical model of magnetometric resistivity sounding for 

conductive medium with a positively skewed bulge overburden 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_49 

77.  Mathematical forward problem of EM response from a right skewed อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_50 
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curve in overburden 

78.  The response of EM on a two layered earth model with a 

conductive host medium by Maclaurin series approximation 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_51 

79.  Mathematical Modeling of Electromagnetic Response for  

Conductive Circular Cylinder Body Embedded in Ground 

Conductivity Profile 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_52 

80.  Mathematical forward problem of EM response from a right skewed 

curve in overburden skewed curve in host medium 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_53 

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 

skewed curve ground 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_55 

83.  The unique solution on two dimensional laplace problem with the 

maximum principle 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_56 

84.  Nonincreasing energy function on inhomogeneous diffusion 

equation with Neumann B.C. 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา SCI57_สกอ2.3.5_57 

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

ground model 
อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 

SCI57_สกอ2.3.5_58 
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86.  REGULARITY OF CERTAIN SUBSEMIRINGS OF FULL MATRIX 

SEMIRINGS 

N. Sirasuntorn ,  

R. I. Sararnrakskul 

SCI57_สกอ2.3.5_59 

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

micro-actuator in hard disk drives applications 

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ SCI57_สกอ2.3.5_60 

88.  Study of the factors affecting the mechanical, electrical, and 

piezoelectricProperties of PZT Micro-Actuator 

อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ SCI57_สกอ2.3.5_61 

89.   Fabrication of 3D-hybrid nanostructure for surface-enhanced 

raman scattering substrate: effect of applied voltage on porous size 

of AAO template 

อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล SCI57_สกอ2.3.5_62 

90.  Vertically Aligned Ag Nanorod Arrays for Trace Cypermethrin 

Detection 

อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล SCI57_สกอ2.3.5_63 

91.  The preparation and characterization of Y235 superconductor and 

Y235 doped fluorine 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_64 

92.  The study on zero-temperature gap of superconductor having the 

coexistence of SDW and CDW 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_65 

93.  The synthesis of YBa3Cu4Ox superconductor and comparison with 

YBa2Cu3Ox 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_66 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 97 
 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำน รหัสเอกสำร 

94.  Magnetic attenuation in superconducting cylinders by beer-lambert 

modified model (2014) 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_67 

95.  Ferromagnetic thickness dependence of superconducting in a 

superconductor/ferromagnet bilayer system with an 

inhomogeneous exchange field (Jul.2014) 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_68 

96.  Magnetic attenuation in superconducting cylinders by beer-lambert 

modified model (2014) 

รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ SCI57_สกอ2.3.5_69 

97.  b decays to two pseudoscalars and a generalized ∆I =1/2 rule 

(Jun.2014) 

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ SCI57_สกอ2.3.5_73 

98.  ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในฟิล์ม

Cox(SiO2)100-x  

อ.ทรงศักดิ ์พงษ์หิรัญ SCI57_สกอ2.3.1_8 

99.  Immunological-based assays for specific detection of shrimp 

viruses. 

รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 

ผศ..ศิวาพร ลงยันต์ 

SCI57_สกอ2.3.4_1 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 98 
 

องค์ประกอบที่ 3   กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.วลัยกร นิตยพัฒน์, อ.สุกัญญา หะยีสาและ, อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒิ  
   อ.โชคชัย  พุทธรักษา และ คุณส าเนียง วงษ์งาม 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะควรค านึงถึงกระบวนการ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี  ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

หมำยเหตุ : 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพำะท่ีปฏิบัติงำนจริง ไม่นับรวม 

ผู้ลาศึกษาต่อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้

วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติ  

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีพันธกิจหลักด้าน

บริการวิชาการคือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

(SCI57_3.1_1.1) และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 (SCI57_3.1_1.2) เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินโครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ โดย

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2562 (SCI57_3.1_1.3) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และ

สอดรับกับความต้องการของสังคม ซึ่งมีการพิจารณาแผนบริการวิชาการในการประชุมคณะกรรมการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2557 วาระ 4.1 (SCI57_3.1_1.4) จากนั้นน ามาเสนอเพ่ือพิจารณา

ในการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระท่ี 4.7 (SCI57_3.1_1.5)  

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของการ

น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ชุมชนให้ดีขึ้นจึงได้เสนอของบประมาณและจัด “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

อย่างยั่งยืน” (SCI57_3.1_1.6) โดยน าการเรียนการสอนและวิจัยมาบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ได้แก่

การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือน และการเผยแพร่

ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตเครื่องประดับยาถมด าปราศจากตะกั่วเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ภาควิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอจัดโครงการบริการวิชาการดังปรากฎในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_3.1_1.7)  ดังนี้ 

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

 

2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร

เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนิสิต ชุมชน หรือสังคม 

โครงการบริการวิชาการ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน” 

มีการจัดท าแผนกิจกรรมการบริการวิชาการ ทั้งหมด 2 กิจกรรม โดยระบุแผนการท ากิจกรรมไว้ในแผนการ

ด าเนินงานของการเสนองบประมาณของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้มีการท ากิจกรรมตามแผนการด า เนินงาน 

และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. นิสิต – นิสิตได้น าความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จากการเข้าร่วมในการบริการวิชาการท าให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดย

ฝึกท างานร่วมกัน มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซ่ึงท าให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration 

and critical thinking) นิสิตได้มีการน าความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information media and technology 

skills) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง (life and career 

skills) 

2. ชุมชน –นักเรียนในชุมชนมีแรงบันดาลใจในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถ 

และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการแปร

รูปอาหารเพื่อบริโภคและผลิตจ าหน่ายเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การน าแนวปฏิบัติที่ดีด้านโภชนาการมาใช้ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกอาชีพ

เครื่องประดับท่ีปราศจากโลหะท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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3. สังคม – พัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การเพ่ิมมูลค่า

พืชในท้องถิ่น (การแปรรูปกากมันส าปะหลังเพ่ือท าเป็นอาหารเลี้ยงปลา) นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความรู้ความ

เข้าใจด้านอาหารและโภชนาการ มีแรงจูงใจในการน าแนวปฏิบัติที่ดีใช้ให้มีสุ ขภาพดี เป็นการส่งเสริมให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (SCI57_3.1_2.1) 

 

3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน มีการจัดอบรมให้ความรู้

ด้านโภชนาการและการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือน และการเผยแพร่ความรู้ด้านการ

พัฒนาเครื่องประดับยาถมด าปราศจากตะกั่วเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  ๆ โดย

โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการ (SCI57_3.1_1.6) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มี

การจัดโครงการบริการวิชาการอ่ืน ๆ ที่เป็นแบบให้เปล่า ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(SCI57_3.1_3.1) และ โครงการสร้างเสริมประสบการณการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (SCI57_3.1_3.2) 

- โครงการก าหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพ่ือสร้างอาชีพในชุมชนวัฒนานคร 
(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. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อพิจำรณำ 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลในการ

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 5/2558 วาระที่ 4.1 (SCI57_3.1_4.1) เพ่ือประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ (SCI57_3.1_4.2) พบว่าผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนโดยมีการสร้างความ

ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น อ่ื 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  และน าข้อสรุปที่ได้เสนอในการ

ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.5 (SCI57_3.1_4.3) เพ่ือพิจาณาให้

ค าแนะน าในการจัดโครงการปีต่อไป 
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5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 

จากผลการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแก้วอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดเสวนาชุมชนพบนักวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าชุ มชนมี ประเด็น

ความต้องการในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา (SCI57_3.1_5.1) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระที่ 4.5 (SCI57_3.1_4.3) ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ

จัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้ 

- พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และข้ันสูง (A-NET) 

นอกจากนี้มีโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการโดยภาควิชา (SCI57_3.1_3.1 - SCI57_3.1_3.7) ได้มี

ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้ 

 

โครงกำร ข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ไปเชื่อมโยงกับการเรียน รายวิชา วท 466 
หัวข้อพิเศษเพ่ือการศึกษาผลของกิจกรรมในลักษณะการวิจัยในชั้น
เรียนต่อไป  
2. ก าหนดกิจกรรมการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพ้ืนที่
ให้บริการวิชาการท าตารางเวลา การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง
นิสิตร่วมโครงการ โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ด าเนินการให้นิสิตร่วมกันศึกษากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการกับรายวชิาวท 
482 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพ่ือให้นิสิตจึงได้รับการ
พัฒนาในด้านการคิด และการวางแผนจัด กิจกรรมด้วยตนเอง 

โครงการก าหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับ
ทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
อาชีพในชุมชนวัฒนานคร 

1. สร้างความเชื่อมั่น โดยการฝึกอบรมโดย ผู้เชี่ยวชาญ และใน
โรงเรียน 
2. จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือให้ผู้เข้า 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 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำ

ร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ประจ ำในคณะ 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน เป็นโครงการบริการวิชาการ

แก่สั งคม ซึ่ งอยู่ภายใต้ ร่มของโครงการบริการวิชาการแก่สั งคมของมหาวิทยาลัย  โดยมีอาจารย์  

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

(SCI57_3.1_6.1) 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 5 5  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_3.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

SCI57_3.1_1.2 ค าสั่งที่ 321/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_3.1_1.3 แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_3.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 

พฤศจิกายน 2557 

SCI57_3.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 26 

พฤศจิกายน 2557 

SCI57_3.1_1.6 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 

SCI57_3.1_1.7 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_3.1_2.1 รายงานโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 

SCI57_3.1_3.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

SCI57_3.1_3.2 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

SCI57_3.1_3.3 โครงการก าหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพ่ือสร้างอาชีพใน

ชุมชนวัฒนานคร 

SCI57_3.1_3.4 โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 12 

SCI57_3.1_3.5 โครงการคา่ยสู่ฝันวันอัจฉริยะ 

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 การประเมินผลส าเร็จโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

อย่างยั่งยืน 

SCI57_3.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 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   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ผู้รวบรวมข้อมูล   กรรมการนิสิต (อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล) 

 อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะวิทยาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 
(SAR57_4.1_1.1)   

ในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดแผนกิจกรรม/โครงการฝ่าย
กิจการนิสิต (SAR57_4.1_1.2) โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่หลักในการด าเนินการก ากับ
ดูแล และมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ (SAR57_4.1_1.3) 

 

2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน  

คณะวิทยาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 
(SAR57_4.1_2.1) ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ และจ านวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/
การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม  

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (SAR57_4.1_2.2) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(SAR57_4.1_2.3) 

 

3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมประจ าปี 2557 ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม (SAR57_4.1_3.1) 

 

4. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  
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2) โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 
3) โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์  
4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม/โครงการสืบสานต านานเพลงไทย

ลูกทุ่ง ครั้งท่ี 5  
5) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4  

(SAR57_4.1_4.1) 
 

ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ  

ส่วนจ านวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ อยู่ในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตามรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3)  

อีกท้ังคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการ
วิชาการ ได้แก่  

1. โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน  
ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องประดับยาถมด าปราศจากตะกั่วเพื่อเพ่ิมมูลค่าและรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2.  โครงการก าหนดอัตลักษณ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่นเพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน 
วัฒนานคร  

(SAR57_4.1_4.2)  

ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน
การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

 

5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จากผลการประเมินตามข้อ 4 จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่
มีข้อผิดพลาดในตัวบ่งชี้ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยังยืน ข้อ 1 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นร้อย
ละ 5 ของอะไร จึงควรเปลี่ยนเป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุง วัฒนธรรมและศิลปะ 
(SAR57_4.1_5.1) 
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการที่จัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการติดประกาศที่
บอร์ดและดิจิตอลไซด์เนต (SAR57_4.1_6.1) อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
สังคมออนไลน์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ Science News และเฟสบุค สโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (SAR57_4.1_6.2) 

 

7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการเรียนการสอนเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงยังไม่มีการ
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 6 5  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SAR57_4.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

SAR57_4.1_1.2 แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR57_4.1_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  

และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

SAR57_4.1_2.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

SAR57_4.1_2.2 แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR57_4.1_2.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR57_4.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR57_4.1_4.1 โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

SAR57_4.1_4.2 โครงการที่บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

SAR57_4.1_5.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
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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 

ตัวบ่งชี ้สกอ. 5.1  กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.วุฒิพงษ์  ทองใบ, คุณสัญญา พาลุน, คุณปราณี ประสงค์, คุณชัญญาภัค แผ่นค า 

 คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์, คุณยุภาวดี โคษา, คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ,  

 คุณชลรดา สารทสมัย, คุณกุลจิรา รักษาศิล, คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม 

 คุณเกียรติศักดิ์ ภูตะมี, คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช และ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนการด า เนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
แนวทางการประเมิน 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพ่ือใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนด

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
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โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

1.4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

1.5 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

1.6 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย

เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ ความคุ้มค่า 
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  

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม 
หารดว้ยจ านวนบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา โดยค่าที่ค านวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวน 
บัณฑิตที่มีงานท าในปีการศึกษานั้น โดยค่าที่ค านวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 

2.4 มีการน าผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณา เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อไป 

 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปั จจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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  แนวทางการประเมิน 
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

   ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะ ภายใต้ 

   กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น   
-  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
-  ด้านการเงิน 
-  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
-  ด้านปฏิบัติการ 
-  ด้านบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 
   ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยโดยเป็นควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์
หรือกลยุทธ์ อย่ำงน้อย 2 ประเด็น 

3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก  
   การวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.4 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัย 
   ภายในคณะ และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อ 
   การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ  

3.5 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการ 
   ตามแผนฯ  

3.6 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัด 
   ความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
   และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

3.7 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ 
   ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

  แนวทางการประเมิน 
5.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารคณะร่วม 
  เป็นคณะท างาน 
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5.2 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ 
   การจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
   ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และก าหนด 
   บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง  

5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
   (Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
   ที่ก าหนดในข้อ 2 เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 
   กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

5.4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ  
   และผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจาก 
   การน าไปปฏิบัติ 

5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษา 
   ที่ผ่านมาที่น าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่าง 
   เป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และน ามาปรับใช้ 
   ในการปฏิบัติงานจริง 

5.6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล 
    ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5.7 น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผน 
  การจัดการความรู้ในปีต่อไป 

 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
 

  แนวทางการประเมิน 
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน 

   ด้านบุคลากร  ความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับ   
   แผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนา 
   ทักษะภาษาอังกฤษ 

6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต  
   และผลลัพธ์  

6.3 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้  
   ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

6.4 มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน 
   หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 

  แนวทางการประเมิน 
7.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะก าหนดนโยบาย และให้ 

   ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7.2 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

   1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ  
    2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
        และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูล 
        ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online  

7.3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
   และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ  

7.4 มีการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี  
   พัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
และพัฒนำไปสูก่ลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตำมตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

 

1.1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำ
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ไปสูก่ลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย

ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) (SCI57_สกอ5.1_1.1) ซึ่ง

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการประเมินแผน

ยุทธศาสตร์ฉบับเดิมเพ่ือประมวลผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

นิสิตมาร่วมกันทบทวน รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT ของประเด็น

ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน(SCI57_สกอ5.1_1.2)  โดยการจัดท าโครงการประชุมประเมินแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552-2557) (SCI57_สกอ5.1_1.3) และได้ด าเนินการต่อเนื่องในโครงการประชุมเพ่ือก าหนด

ทิศทางของหน่วยงาน (SCI57_สกอ5.1_1.4) ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกรอบแนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ของ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 

2558 -2562) 

เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ของคณะวิทยาศาสตร์ส าเร็จเป็นรูปธรรม ได้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับใหม่ (SCI57_สกอ5.1_1.5) ซึ่ง

มีบุคลากรทุกภาคส่วนประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และของ

มหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนิสิต เพ่ือก าหนดทิศทางน าคณะ

วิทยาศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จ เชื่อมโยง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

หลังจากนั้นได้ท าการประชาพิจารณ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2558 -

2562 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 

และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_1.6) เพ่ือร่วมพิจารณา

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมา และท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ 

และเผยแพร่ผ่านระบบ Digital Signage และ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (http://science.swu.ac.th) เพ่ือให้

บุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงานย่อยได้รับทราบร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2558-2562 

ลงสู่ภาควิชาและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในคณะ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_1.7) และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ (SCI57_สกอ5.1_1.8) 
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1.2 มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  

คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ จากงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้  โดยงบประมาณเงินรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก  ส่วนงบประมาณเงินรายได้จากการบริการวิชาการนั้นยังมีไม่มาก  

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

ฉบับปีพ.ศ. 2558-2562 อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน 
ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างระบบบริการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 

 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้มีการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เพ่ือสะท้อนภาพและ

ศักยภาพทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และน าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไปพิจารณาเพ่ือประกาศใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ(SCI57_สกอ5.1_1.9) 

นอกจากนี้ในการบริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดให้มีระบบใน
การประชุมบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดย
ก าหนดให้เป็นวาระประชุมและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการประจ าคณะและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน (SCI57_สกอ5.1_1.10) โดยมีวัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้งาน/โครงการต่างๆ ด าเนินการได้ตามแผน 
2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการการเบิกจ่าย 
3. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ 

ในการด าเนินงานบริหารติดตามงบประมาณได้ประยุกต์ระบบไอซีทีมาใช้ในการจัดการประชุม (SWU 

eMeeting) และเครื่องมือในการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้สามารถติดตามและรายงานผลการใช้

จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 117 
 

 1.3 มีกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของคณะ โดยก ำหนดตัวบ่งชี้

และค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนย่อยหรือบุคลำกร  

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจ าทุกปีโดยมีการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนซึ่งเป็นตัวแทนจากส านักงานคณบดีและ

ภาควิชาจัดท าและบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ

วิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2558 และมอบหมายให้ส านักงานคณบดี

และภาควิชาน าไปแจ้งแก่ผู้ เกี่ยวข้องเ พ่ือด าเนินงาน /โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป

(SCI57_5.1_1.1) 

 

 1.4 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจ าทุกปีโดยมีการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

ตัวแทนจากส านักงานคณบดีและภาควิชาได้มีการจัดท าและบูรณาการกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ

ให้สอดคล้องกับ ตามเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2558 น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและ

อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2558 (SCI57_สกอ5.1_1.11) และมอบหมายให้ส านักงานคณบดีและ

ภาควิชาน าไปแจ้งแก่ผู้เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป 

 

 1.5 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการก ากับรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุม
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณเดือนตุลาคม ส าหรับการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2557 น าเข้าที่ประชุมเมื่อ เดือนตุลาคม 2557 (SCI57_สกอ5.1_1.14) และส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จะน าเข้าที่ประชุมในเดือนตุลาคม 2558 
 

1.6 มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์  
จึงก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าในแต่ละปีงบประมาณ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน  
(SCI57_สกอ5.1_1.14) รวมถึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการ
ต่างๆ หรือปรับการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจ าเป็นต่อการพัฒนานิสิต บุคลากร 
การวิจัยและการเรียนการสอน (SCI57_สกอ5.1_1.15) เมื่อได้ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฝ่ายแผนจะท าปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน 
 

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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 (วาระผล

การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558-2562) 

SCI57_สกอ5.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 (วาระแผน

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558-2562) 

SCI57_สกอ5.1_1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่5/2558 (วาระปรับ

แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์ และ ของทุกภาควิชา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

SCI57_สกอ5.1_1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 (วาระเพ่ือ

พิจารณารองรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 

SCI57_สกอ5.1_1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

(วาระรายงานสรุปการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) 

SCI57_สกอ5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่5/2558 (วาระปรับ

แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์ และ ของทุกภาควิชา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

SCI57_สกอ5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 

(วาระรายงานติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)) 

SCI57_สกอ5.1_1.13 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2557 

(วาระรายงานติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2) 

SCI57_สกอ5.1_1.14 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2557 

(วาระรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 

2557) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์) 

SCI57_สกอ5.1_1.15 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 

(วาระขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาค

เคมี) 

 

2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 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  

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมก ำหนด เท่ำกับ ต้นทุน
รวม 
หำรด้วยจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเรจ็กำรศึกษำโดยค่ำที่ค ำนวณไดจ้ะต้องน้อยกว่ำคู่
เทียบ 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงำนท ำ เท่ำกับ ต้นทุนรวม หำรด้วย จ ำนวน 
บัณฑิตที่มีงำนท ำในปีกำรศึกษำนั้น โดยค่ำที่ค ำนวณได้จะต้องน้อยกว่ำคู่เทียบ 

2.4 มีกำรน ำผลกำร วิ เครำะห์ตำมเกณฑ์ข้อ  1 – 3 เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
เพื่อพิจำรณำ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีจะน ำไปปรับปรุงกำรบริหำรหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำต่อไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) 

(SCI57_สกอ5.1_2.1) เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิ

บาล พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูล

การเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์แยกค่าใช้จ่ายตามประเภทเป็นระดับภาควิชา เพ่ือน าไปประกอบการจัดท า

ต้นทุนต่อหน่วยตามระบบฐานข้อมูล FTES ที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้จากระบบลงเบียนเรียน (SUPREME2004)  

โดยการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่างๆนั้น มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีคิดจากประเภทค่าใช้จ่ายและ

แนวปฏิบัติการค านวณจากค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

(SCI57_สกอ5.1_2.2)  
 
การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดย

แสดงผลของการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
 

- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า  
 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าสัดส่วนข้อมูลประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยคิด
เปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกหลักสูตร ตามเอกสารหลักฐานแนบ 
(SCI57_สกอ5.1_2.3) 
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- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
 
คณะวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ผลต่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และเทียบกับต้นทุน

ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ตามเอกสารหลักฐานแนบ (SCI57_สกอ5.1_2.3) 

 

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ 
จากรายจ่ายจริงเป็นได้น าผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_2.4) 
เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ 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 ผลการค านวณ การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่าง ๆ และวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของการบริหารหลักสูตร 

SCI57_สกอ5.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 13/2558 

(วาระรายงานผลการด าเนินงานการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2557) 

 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจำก

ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะ และให้

ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่  261/2557 (SCI57_สกอ

5.1_3.1) และ คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามค าสั่งที่ 260/2557 (SCI57_สกอ5.1_3.2) 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SCI57_สกอ5.1_3.3) 

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบควบคุมความเสี่ยง 
4. เห็นชอบแผนการด าเนินการเรื่องการควบคุมภายในหน่วยงาน 
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. จัดล าดับความเสี่ยงที่ส าคัญเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 
3. ก าหนดกิจกรรมที่จะควบคุมเสนอกรรมการควบคุมภายมในคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
4. วางแผนการบริหารความเสี่ยง 
5. เสนอกิจกรรมที่ออกแบบควบคุมความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของคณะ

วิทยาศาสตร์ 
6. วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม

ภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 
7. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 
8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ต่อ 

-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 
 -  มหาวิทยาลัย 

9. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกัน 

ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 4.3วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรม

ควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรายงานแบบ RM 7.4 (SCI57_สกอ5.1_3.4) โดยได้

วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินค่าความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
1.1 อาคารมีความเก่า (อาคาร 10 และ อาคาร 19 ชั้น 18 และ 19 มีรอยร้าวแนวยาวและลึกตาม

ผนัง อาคาร 15 ชั้น 10 มีน้ ารั่วซึมมีเชื้อรา 
1.2 บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายหากเกิดอัคคีภัย (นิสิตและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ

ขั้นตอนการหนีไฟ ไม่ได้ก าหนดจุดรวมพลกรณีไฟไหม้) 
1.3 อันตรายในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
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2. ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหน่วยงำน (ยุทธศำสตร์) 
2.1 การถูกตัดงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้า) 
2.2 ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์คณะ 

3. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (ยุทธศำสตร์) 
3.1 นิสิตระดับปริญญาตรีมีอัตราการลาออกสูง   
3.2 จ านวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2) 

4. ด้ำนภำพลักษณ์ขององค์กร  
4.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน/กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องน้ า กลิ่นห้องอับ) 

5. ด้ำนกำรวิจัย  
5.1 จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด) 

6. ด้ำนบุคลำกร  
6.1 จ านวนงานวิจัยต่ออาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (เกณฑ์การประเมินพนักงงาน/ต าแหน่ง

วิชาการ) 
มีการประเมินค่าความเสี่ยงจาก ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด เป็นระดับความเสี่ยง (SCI57_สกอ5.1_3.5) 

และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (SCI57_สกอ

5.1_3.6) และได้ด าเนินการตามแผนฯ 

คณะกรรมการมีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวขี้วัดความ

เสี่ยงที่ส าคัญ (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) ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ

พิจารณา (SCI57_สกอ5.1_3.9) โดยมีความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กร สภาพแวดล้อมในการท างาน/

กิจกรรมไม่เหมาะสม เช่น กลิ่น waste กลิ่นห้องอับ ได้เชิญตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหา

ของบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ส่งกลิ่นรุนแรงบริเวณโถงอาคาร 19 และได้แก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อ

บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งกลิ่นเหม็นที่เคยส่งกลิ่นตั้งแต่ชั้น 1-5 ของอาคารได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ให้

ข้อเสนอแนะในการบ ารุงรักษาเครื่องเติมอากาศโดยการติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 1 เครื่องเพ่ือแบ่งภาระการท างานของ

เครื่องให้มีอายุการท างานที่ยาวขึ้น โดยให้ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ส าหรับการรายงานการประเมินผล

รอบ 12 เดือน จะน าเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน 2558 ต่อไป (เพ่ิมหลักฐานที่เห็นผลว่าด าเนินการให้

ความเสี่ยงลดลง) 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_สกอ5.1_3.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 261/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_สกอ5.1_3.2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 260/2557 เรื่อง แต่งตั้งด าเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_สกอ5.1_3.3 แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2558 

SCI57_สกอ5.1_3.4 รางานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระท่ี 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 ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 4.2 

SCI57_สกอ5.1_3.8 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน: รอบ 6 

เดือน) ส าหรับปีงบประมาณ 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (แบบติดตาม ปย.2) 

SCI57_สกอ5.1_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 

พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 4.1.1 

 

4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน 

ในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะ (SCI57_สกอ5.1_4.1) อันได้แก่ คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา และผู้ช่วยคณบดี ได้ด าเนินการบริหารงานคณะในภาพรวมร่วมกัน มีการก าหนดแนวปฏิบัติใน
การด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สรุปการ
ด าเนินงานเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารคณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 
(SCI57_สกอ5.1_4.2) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และตัวแทนของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (SCI57_สกอ5.1_4.3)  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 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



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 125 
 

ยุทธศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_4.7) อย่างเป็นทางการเพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่  
http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx (SCI57_สกอ5.1_4.8) พร้อมทั้งได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (SCI57_สกอ5.1_4.9) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศใช้ และส่งเสริมให้มี
การด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ด้วยการจัดสรรงบประมาณและการมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ  
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 17/2557 วาระ 4.3.2 (SCI57_สกอ5.1_4.4)  และ ครั้งที่ 
8/2558 วาระท่ี 4.4.1 (SCI57_สกอ5.1_4.10)   

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (SCI57_สกอ5.1_4.11) ซึ่งเป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาและ
ส านักงานคณบดี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมติดตามและสรุปผลการด าเนินงานและน าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือนเพ่ือการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและความจ าเป็น (SCI57_สกอ5.1_4.12)   

 

2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)  ในการบริหารงานได้ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการประจ า
คณะได้ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายเงินคณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  ครั้งที่ 7/2558  วาระที่ 4.5 (SCI57_สกอ5.1_4.14)  และน านโยบายเรื่องการใช้ระบบไอทีและการ
จัดการแบบลีนมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนงาน โดย
ยึดหลักของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่ยังท าให้มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

โดยในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจ าคณะได้น าแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการแบบลีนมาใช้ 
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 ด้านการประหยัดทรัพยากร   
 ให้ลดการใช้ทรัพยากรด้านกระแสไฟฟ้า ด้วยการออกแนวปฏิบัติด้านการประหยัด

พลังงาน  เช่นการเปิดปิดลิฟท์โดยสาร การปรับเปลี่ยนดวงโคมเป็นหลอดไฟฟ้า LED เป็น
ต้น 

o ด้านการลดขั้นตอนหรือกระบวนงาน  
 ให้จัดการประชุมด้วยระบบ e-Meeting ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่ง

พบว่า สามารถลดขั้นตอนงาน ลดการใช้ทรัพยากร และมีการจัดเก็บวาระการประชุมที่
เป็นระบบสามารถใช้ในการอ้างอิงต่อไปได้ 

o ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ให้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย ATutor เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีระบบในการจัดการ 
Courseware ลดขั้นตอนการเตรียมการสอน เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน และลดการแจกเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น 

ซึ่งในการด าเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารโครงการได้รายงานผลการด าเนินงานและน าหารือ  
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ า เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพการท างานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระท่ี 4.3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.16)   

 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)  เพ่ือให้คณะสามารถจัดบริการที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถด าเนินการที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม   

โดยในปีการศึกษา 2557 คณะได้มีการจัดการประชุมคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการต่างๆ  นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน โดยเปิดช่องทางสายตรงคณบดี (http://science.swu.ac.th)  
(SCI57_สกอ5.1_4.17 )และการประเมินความพึงพอใจ ด้วยการน าระบบไอทีมาใช้เพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น น าระบบ eSurvey ของมหาวิทยาลัย มาเป็นช่องทางการประเมินความพึงพอใจ 
(http://esurvey.swu.ac.th) (SCI57_สกอ5.1_4.18)  มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  เช่น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์   คณะกรรมการสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
โทรศัพท์ เป็นต้น (SCI57_สกอ5.1_4.19) ที่จะสังเคราะห์และน าข้อเสนอแนะส าคัญมาตั้งเป็นประเด็น 
ในการเฝ้าระวังและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปรับปรุงขั้นตอนงานใหม่ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ  

o ด้านสาธารณูปโภค 
 แก้ไขปัญหาระบบถ่ายเทของเสียในถังบ าบัด อาคาร 10 และ อาคาร 19  
 ปรับปรุงระบบห้องน้ าและระบบลิฟท์โดยสารที่มีอายุการใช้งานนาน ณ อาคาร 10  
 ติดต้ังระบบ WiFi  
 ติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP 

o ด้านสิ่งแวดล้อม 
 จัดโครงการคณะรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นิสิตรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรม 
เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีในการลดใช้พลังงานและปลูกจิตส านึกในดการแยกขยะ  

o ด้านการสื่อสารและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ 
ภาควิชา หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญ เช่น 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย แหล่งงาน ประกาศเกียรติคุณ  โดยด าเนินการดังนี้  

http://esurvey.swu.ac.th/
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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) 

o ด้านการให้บริการ 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการให้บริการต่างๆ เช่น 

 ขอต าแหน่งทางวิชาการ (SCI57_สกอ5.1_4.23) 
 การขอทุนวิจัย (SCI57_สกอ5.1_4.24) 
 การแจ้งความจ านงอ่ืน เช่น การแจ้งซ่อม  การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 การเขียนและการขออนุมัติโครงการต่างๆ (SCI57_สกอ5.1_4.25) เพ่ือจัดระบบ

ฐานข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารของคณะมีการบริหารงานที่แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ ระเบียบ และงานต่างๆ อันเป็นพันธกิจหลักของคณะ  โดยการจัดให้มี
ระบบในการติดตามผลการด าเนินงานในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหาร การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรม โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

o ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (SCI57_สกอ5.1_4.26) และส่งเสริมให้มี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

 มีระบบการติดตามการจัดท าเอกสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(มคอ 3 มคอ 5 และ มคอ 7) อย่างเป็นระบบผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อย่างต่อเนื่อง  (SCI57_สกอ5.1_4.27)  

 มีระบบและแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนในการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการระดับภาควิชา และระดับคณะกรรมการประจ าคณะ  อาทิเช่น การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.4.1 (SCI57_สกอ
5.1_4.28)  

 มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน(ปค 003)และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ปค.004) มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 
4.5.1 (SCI57_สกอ5.1_4.16)  

 มีโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (SCI57_สกอ5.1_4.29) เพ่ือให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาได้เข้าใจระเบียบ และภารหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 มีการติดตามและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.2.1 
(SCI57_สกอ5.1_4.30) 
 

o ด้านการวิจัย 
 จัดท า Website 

(http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5511&language=th-TH) 
(SCI57_สกอ5.1_4.31)  เพ่ีอจัดการความรู้ด้านจรรยาบรรณ และระเบียบต่างๆ 
เกี่ยวกับการท าวิจัย 

 จัดท าแผนวิจัยที่ได้สังเคราะห์ร่วมกันว่าจะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อ
ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ (SCI57_สกอ5.1_4.32)    

 มีการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการวิจัย น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.3.1 (SCI57_สกอ5.1_4.28) 
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัย 

o ด้านการบริการวิชาการ 
 จัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากรั้ว

มหาวิทยาลัยออกไปพัฒนาชุมชนและสังคม  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และน า
วิทยาศาสตร์ไปสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ครูและชาวบ้าน  น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.6.1 (SCI57_สกอ5.1_4.30)  
ได้แก่  

 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน  
 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บูรณาการร่วม

โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริฯ)  

 โครงการก าหนดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องถมกับทรัพยากรธรณีวิทยาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชนวัฒนานคร  

o ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ให้ความส าคัญต่อบทบาทความรับผิดชอบในฐานะคนไทย ที่ต้องธ ารงไว้ซึ่ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการรณรงค์การแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์และจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย เช่น วันสงกรานต์ (SCI57_สกอ
5.1_4.33) การท าบุญวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น (SCI57_สกอ5.1_4.34) 

 ส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนต้องค านึงถึงการพัฒนานิสิตให้เป็นคนที่มีความ
พร้อมด้านวิชาการ สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของไทยเพ่ือให้              

http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5511&language=th-TH
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จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา                 
ในหลักสูตร 
 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คณะผู้บริหารได้เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และ
เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชาชนได้อย่างเสรี  ตรวจสอบได้  โดยด าเนินการ ดังนี้ 

o ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสาร 
 จัดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th/ 

และภาควิชา (SCI57_สกอ5.1_4.17)   
 เปิด Facebook คณะวิทยาศาสตร์ (https://www.facebook.com/sciswu) 

(SCI57_สกอ5.1_4.21)   
 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบ Digital Signage (SCI57_สกอ5.1_4.22)   

และแบบกระดาน 
 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย อาทิ

เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือ SWU Weekly 
 เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งระบบโทรศัพท์ email  
 สายตรง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ (SCI57_สกอ5.1_4.17)   

o ด้านข้อมูล 
 ข้อมูลระดับคณะ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์คณะ แผนปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อมูล

คณะกรรมการประจ าคณะ ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนวิจัย 
o ด้านการบริหาร 

 จัดการประชุมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
หรือกิจกรรม  การเงิน และการบริหารบุคลากร 

 จัดระบบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และระดับภาควิชา เพ่ือสื่อสารผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 เปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วยเสียสามารถเข้า
พบผู้บริหารคณะทั้งในระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชาได้
อย่างคล่องตัว ผ่านระบบโทรศัพท์ email หรือ ทางการนัดหมาย 
 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนบริหารงานผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ 
นิสิต ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมรับรู้ ท าความเข้าใจ แสดงทัศนะ และเสนอประเด็น
ส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหาและจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมคณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต และการประชุม พบผู้ปกครอง หรือผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารต่าง  ๆ 
มีผลการด าเนินงาน อาทิเช่น 
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o การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
o การจัดท าแผนแม่บทวิจัย  
o การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
o การพบผู้ปกครอง 
o การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า

โครงการ เช่น โครงการน าเสนอผลงานนิสิตโครงการประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น 
 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)  ในการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยได้มีการมอบ
อ านาจการบริหารงานมายังคณบดี เพ่ือด าเนินภารกิจของคณะ  และในบริหารภารกิจที่คณบดีสามารถมอบ
อ านาจต่อได้  ได้มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้บริหารในระดับ
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้รับบริการอ่ืนๆ  โดยคณะได้มีการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารคณะและจัดท า
เอกสารมอบหมายงานไปยังรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี (SCI57_สกอ5.1_4.35) เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการท างาน สามารถตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการ
ด าเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ ยังมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานพร้อมก าหนดหน้าที่ไว้เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI57_สกอ5.1_4.36) 

 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารงานให้สอดคล้องตามการรับมอบอ านาจ กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของ
คณาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก าหนดและต้องน ามาปฏิบัติในการบริหารงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด และได้มี
การก าหนดหรือพิจารณาแนวนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็ น
ประจ า เช่น 

o ด้านการบริหารงานบุคคล 
 มีการพิจารณาอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2558 วาระท่ี 4.1.3 (SCI57_สกอ5.1_4.28)  
 การพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลในการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะครั้งที่ 18/2557 วาระท่ี 4.1.10 (SCI57_สกอ5.1_4.13) 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกมาพิจารณาประเมินภาระงานของ

คณาจารย์และบุคลากร (SCI57_สกอ5.1_4.37)  
 การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจ าปีของข้าราชการและพนักงานในการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 วาระท่ี 4.1.1 (SCI57_สกอ5.1_4.38)   



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 131 
 

 การพิจารณาการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 14/2558 วาระท่ี 4.1.4 (SCI57_สกอ5.1_4.30)   

o ด้านงบประมาณและการเงิน 
 การพิจารณาเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณส าหรับภาควิชา โครงการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
 บริหารและติดตามการใช้งบประมาณตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ                       

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและต้องยึดถือและปฏิบัติ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างเคร่งครัด 

o ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มีการก าหนดแนวปฏิบัติและพิจารณาการขอย้ายวิชาเอกนิสิตผ่านการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2558 วาระท่ี 4.4.2 (SCI57_สกอ5.1_4.28) 
 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) ในเรื่องความเสมอภาคนั้น คณะผู้บริหารเปิดโอกาสให้นิสิต 
คณาจารย์และบุคลากรได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุก
คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ให้โอกาสคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการท างานต่าง 
ๆ ร่วมกันตามความรู้ความสามารถ  จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
งานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการ   ในปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรม
หลายโครงการและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาสามารถมีส่วนร่วมได้ 
เช่น โครงการวันขึ้นปีใหม่  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร 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) ในการด าเนินงานเพ่ือให้มีข้อตกลงในการท า
กิจกรรม หรือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ผู้บริหารคณะจะใช้วิธีการประชุมเป็นหลักเพ่ือเป็นเวทีให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี และสรุปร่วมกันเป็นความเห็นพ้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เช่น  

o การประชุมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์  จัดมีการระดมความคิดเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการส าหรับการบริหารคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือไปท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ เช่น การ
เสนอชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ จะน าผลการเสนอชื่อตามระเบียบมาพิจารณาสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ หรือในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

http://science.swu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 132 
 

o การจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี 

o การรับฟังข้อคิดเห็นในภาพรวมเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง หรือ จัดระบบการบริหารให้
สอดคล้องและเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบริหารคณะ โดยการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI57_สกอ5.1_4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ชว่ยคณบดี 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_สกอ5.1_4.2 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562 
SCI57_สกอ5.1_4.3 ภาพถ่ายโครงการจัดท าแผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562 
SCI57_สกอ5.1_4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  
SCI57_สกอ5.1_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  
SCI57_สกอ5.1_4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

2558 
SCI57_สกอ5.1_4.7 แผนยุทธศาสร์ 5 ปี ฉบับ พ.ศ.2558-พ.ศ.2562 
SCI57_สกอ5.1_4.8 แผนปฏิบัติการ (Action plan)ประจ าปี พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_สกอ5.1_4.9 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและ

นโยบาย.aspx 
SCI57_สกอ5.1_4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2558 
SCI57_สกอ5.1_4.11 ค าสั่งที่ 281/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
SCI57_สกอ5.1_4.12 ตัวอย่างรายงานคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
SCI57_สกอ5.1_4.13 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 18/2557  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 

   SCI57_สกอ5.1_4.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  7/2558  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2558 

SCI57_สกอ5.1_4.15 โครงการ GoingLean@Science 
SCI57_สกอ5.1_4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 

2558 
SCI57_สกอ5.1_4.17 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 ค าสั่งที่ 261/2557 เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ค าสั่งที่ 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 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
SCI57_สกอ5.1_4.24 แนวปฏิบัติการขอทุนวิจัย  
SCI57_สกอ5.1_4.25 คู่มือแนวปฏิบัติการเขียนโครงการ  
SCI57_สกอ5.1_4.26 ค าสั่งที่ 328/2557 แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_สกอ5.1_4.27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 5 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 12/2557  

ครั้งที่ 13/2557  ครั้งที่ 15/2557  ครั้งที่ 2/2558  และ ครั้งที่ 13/2558   
SCI57_สกอ5.1_4.28 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  

2558 
SCI57_สกอ5.1_4.29 รายงานโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
SCI57_สกอ5.1_4.30 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 

2558 

SCI57_สกอ5.1_4.31 หน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5511&language=th-TH 

SCI57_สกอ5.1_4.32 ประชุมโครงการจัดท าแผนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_สกอ5.1_4.33 ภาพถ่ายโครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์  
SCI57_สกอ5.1_4.34 ภาพถ่ายโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
SCI57_สกอ5.1_4.35 TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี  
SCI57_สกอ5.1_4.36 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557 
SCI57_สกอ5.1_4.37 ค าสั่งที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สายวิชาการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 SCI57_สกอ5.1_4.38  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 
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5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธะกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม/ติดตามและด าเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะและตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะท างาน (SCI57_สกอ5.1_5.1) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_สกอ5.1_5.2) พิจารณาประเด็นความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และ 
ด้านวิจัย พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จากผลส ารวจความต้องการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย(SCI57_สกอ5.1_5.3)เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน หรือวิจัย ผลการส ารวจจ าแนก
ตามประเด็นความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 

ด้านการผลิตบัณฑิต  คณาจารย์มีประสงค์ในการเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนสอนและพัฒนาสื่อ ผ่าน
ระบบสารสนเทศ (ATutor)  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 (พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เป้าประสงค์ท่ี 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ) (SCI57_สกอ
5.1_5.4) โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ คณาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเรื่องการใช้ไอทีโดยประยุกต์ใช้
กับงานสอน และมีจ านวนรายวิชาที่ใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ใน
คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านวิจัย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ ยกระดับงานวิจัยให้ตรงกับกรอบทิศทางงานวิจัย
ในระดับประเทศพร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการขอทุนวิจัย โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ กลุ่มเป้าหมายน า
ความรู้ที่ได้มาสร้างกรอบและทิศทางการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ส าหรับ  คณะกรรมการวิจัย และอีกตัวชี้วัด
ความส าเร็จ คือ ผู้ขอทุนวิจัยสามารถขอทุนวิจัยภายใต้กรอบและทิศทางการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส าหรับ
คณาจารย์ผู้ขอทุนวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ เพ่ือ
น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จัดการเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ 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 ATutorเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557(SCI57_สกอ5.1_5.5)และ
โครงการที่ 2 การใช้ระบบ ATutorขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอน (ส าหรับผู้มีประสบการณ์การใช้ ATutor) 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 (SCI57_สกอ5.1_5.6)จากการติดตามผลการใช้ประโยชน์ของการน า ATutor มา
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่  จ านวน 10 
คน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 90.9% และไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ45.5% โดยมีการสร้าง
รายวิชาใหม่ผ่านระบบ ATutorจ านวน 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 ท าให้ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนารายวิชาออนไลน์ด้วย ATutor รวม 205 รายวิชาจากผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ จ านวน 66 คน  
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับประเด็นที่คณาจารย์ต้องการให้ฝ่ายวิชาการจัดอบรมในโอกาสต่อไป 
คือ การอบรมเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอน การใช้/สร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยการทวนสอบการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนเอกสารอ้างอิง เทคนิคและวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดผล
ประเมินผล (SCI57_สกอ5.1_5.7) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีของการใช้ระบบ ATutor
เป็นเอกสารเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มศว (SCI57_สกอ5.1_5.8) 

ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 การประชุม
อภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางงานวิจัย และ
ยกระดับงานวิจัยสู่ระดับสากล พร้อมทั้งอภิปรายการจัดท ากรอบทิศทางงานวิจัยส าหรับคณะวิทยาศาสตร์ มศว  
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร   
ศ.ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล และศ.ดร. ณรงค์ ปั่นนิ่ม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ ในการท าวิจัย
ระดับประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทิศทางของงานวิจัยในระดับสากล รวมถึงการหาแหล่ง
ทุนวิจัย (SCI57_สกอ5.1_5.9) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการวิจัยได้น ากรอบและทิศทางวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ มาพัฒนาเป็นกรอบการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทุน  
(SCI57_สกอ_5.1_5.10) 

 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลของคณาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการในการน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  
โดยพบว่าคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 จ านวน 16 ท่านสามารถขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยในกรอบการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 100  และจากส ารวจยังไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคใด นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับประเด็นที่คณาจารย์ต้องการให้ฝ่ายวางแผนและวิจัย 
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 และได้ร่วมกัน
พิจารณา และวางแผนปรับปรุงรวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ในวางแผนการจัดโครงการ การจัดการความรู้ 
ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป (SCI57_สกอ5.1_5.12) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสหลักฐำน รำยกำรหลักฐำน 
SCI57_สกอ5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  
SCI57_สกอ5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI57_สกอ5.1_5.3 สรุปการส ารวจการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 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 ครั้งท่ี 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 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558  
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 

 

6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ

สำยสนับสนุน 

6.1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้ำนบุคลำกร 

ควำมต้องกำรของบุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือ

วัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ

มุ่งเน้นให้มีการพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SCI57_สกอ5.1_6.1) จึงได้จัดท าแผนการ
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การพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง –  จุดอ่อนของบุคลากร ซึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้และประสบการณ์ในการน าไอทีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาด

ความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของคณะวิ ทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการก าหนด

กลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ และครอบคลุมการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 

2562 (SCI57_สกอ5.1_6.2) และได้มีน าแผนพัฒนาบุคลากรเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 วาระท่ี 4.4 (SCI57_สกอ5.1_6.3)  

 

6.2 มีตัวบ่งช้ีและค่ำเป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่สะท้อนผลผลิตและ

ผลลัพธ์  

 จากแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้มีการก าหนด

เป้าหมายด้านสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่การจัดกรอบ

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) จากนั้นจึงน าโครงการพัฒนา

กรอบสมรรถนะของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 18/2557 วาระท่ี 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) การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสมประจ าปีการศึกษา 2557 

(SCI57_5.1_6.11) และโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (SCI57_5.1_6.12) นอกจากนี้บุคลากรทั้งสาย
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วิชาการและสนับสนุนวิชาการยังได้มีการไปประชุมอบรม สัมมนา เสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาตนเองตามทักษะความเชี่ยวชาญและงานที่ปฏิบัติ (SCI57_สกอ5.1_6.13)   

 

 6.3 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมตัวบ่งชี้ของแผน

และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและ

สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ 2558 (SCI57_สกอ5.1_6.14) พบว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนโดยมีการจัด

โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จาก

การประเมินผลความส าเร็จจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 โครงการ/กิจกรรม พบว่าได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายจ านวน 

8 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 และได้น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ 2558 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.1 

(SCI57_สกอ5.1_6.15) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
6.4 มีกำรน ำผลกำรประเมินและผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผน 

หรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

จากผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ได้มีการพิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป โดยคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 

วาระที่ 4.1 (SCI57_สกอ5.1_6.15) ว่าควรด าเนินการจัดกรอบสมรรถนะหลักและเฉพาะของบุคลากรและนิสิต

ให้แล้ว เสร็จ และควรมีกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

การทวนสอบ นอกจากนี้บุคลากรควรได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยมี

รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วาระที่ 4.2 

(SCI57_สกอ5.1_6.15) 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_สกอ5.1_6.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_สกอ5.1_6.2 แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

SCI57_สกอ5.1_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่18/2557  

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 การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสมประจ าปีการศึกษา 2557 

 

7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะท่ีได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ 

 คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อยมา ได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ
การศึกษา (SCI57_สกอ5.1_7.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (SCI57_สกอ
5.1_7.2) โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะและตัวแทนของทุกภาควิชาเข้าร่วมในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ เพื่อด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา การควบคุม/ดูแลโดยใช้หลัก 
PDCA และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SCI57_สกอ5.1_7.3) ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ก ากับ/รวบรวมข้อมูลของการด าเนินงาน
และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (SCI57_สกอ5.1_7.4) ผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษารวบรวมเป็น
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 14/2558 วาระที่ 4.3.1 
(SCI57_สกอ5.1_7.5) และรายงานข้อมูลเข้าสู่ ระบบ CHE QA online เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป  

 ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 (SCI57_สกอ5.1_7.6) และได้ด าเนินการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มาปรับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวม (SCI57_สกอ5.1_7.7) 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_สกอ5.1_7.1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพ 

SCI57_สกอ5.1_7.2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 21/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_สกอ5.1_7.3 แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_สกอ5.1_7.4 ผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้รวบรวมข้อมูลจ าแนกตามตัวบ่งชี้ 

SCI57_สกอ5.1_7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 22 

กรกฎาคม 2558 

SCI57_สกอ5.1_7.6 แผนพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี

การศึกษา 2557 

SCI57_สกอ5.1_7.7 แผนพัฒนาคุณภาพและผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ  4  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี         ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.สุจิตรา ศรีสังข์, กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกุล, อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์) 

 คุณยุภาวดี โคษา, คุณวนิดา ยังมี และ คุณชลรดา สารทสมัย 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ 
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน  
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคณุภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบ 
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ สกอ 
ครบถ้วนทั้ง 28 หลักสูตร โดยมีการก ากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (KPI) ของแต่ละหลักสูตรเป็นส าคัญ ดังแสดงในเอกสารระบบและกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ 5.2_1_1) 
 
 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำน  
ผลกำรติดตำมให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (SCI57_สกอ 
5.2_2_1) และระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในการติดตามและก ากับดูแลการจัดท า 
มคอ 3-7 ของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (SCI57_สกอ 5.2_2_2) และคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ 5.2_2_3) เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาและตัวแทนภาควิชา ถ่ายทอด
และประสานข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินการจัดท า มคอ 3 -7 ให้
ครบถ้วนทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ดังปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (SCI57_สกอ 5.2_2_4) ซึ่งในส่วนของการบริหารหลักสูตรนั้นฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (SCI57_สกอ 5.2_2_5) ให้
ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรือ ประธานหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดัง
รายนามที่ปรากฏใน มคอ 2 หรือ สมอ.08 ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนโดยมีภาระหน้าที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน คือ 

1. บริหารและก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ด าเนินงานและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดย
ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี ตามเกณฑ์และขเอก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ทั้งนี้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการออกค าสั่งแต่งตั้ง (SCI57_สกอ 5.2_2_6) เพ่ือ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรเช่นกัน 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 143 
 

 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหลักสูตรที่ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร อีกท้ังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดท าหน้า
เว็บไซต์เฉพาะ บนพ้ืนที่เว็บไซต์ของคณะเพ่ือเปิดช่องทางและอ านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นิสิต และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น ข้อมูลดิบของผลการ
ประเมินบัณฑิต  ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ผลส ารวจการมีงานท า  สถิติจ านวนนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษา   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 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. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
5. แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
7. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
นอกจากนั้น ฝ่ายวิชาการได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ส าคัญ 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) เพ่ือเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรผ่านหน้า
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ (SCI57_สกอ 5.2_3_5) พร้อมส่งเอกสารไปยังทุกภาควิชาด้วย 
  
 ในระดับมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มศว ได้จัดท าเว็บไซต์ TQF online ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI57_สกอ 5.2_3_6) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF โดยในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรม เรื่อง 
การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วยระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัด ประเมินผลและบันทึกการกระจายความ
รับผิดชอบ หลัก-รอง สู่รายวิชา เข้าสู่ระบบฯ เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย" เมื่อวันพุธที่ 1 
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เมษายน 2558 (SCI57_สกอ 5.2_3_7) แก่ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจากทุกภาควิชาเพ่ือเรียนรู้
การใช้งานระบบดังกล่าว และเริ่มใช้งานจริงในปีการศึกษ 2558 ต่อไป 
 
 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมิน 
ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ  
 หลักสูตรจ านวน 28 หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครบถ้วนทุก
หลักสูตรในเดือนกรกฎาคม 2558 (SCI57_สกอ 5.2_4_1)  ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้
น าผลการประเมินหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 (SCI57_สกอ 5.2_4_2) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน ผลการประเมินของทุกหลักสูตร 
พร้อมก าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ข้อมูลส าคัญในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไป 
 
 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 
 ในการด าเนินงานของหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ที่เริ่มใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกหลักสูตรจะจัดท า มคอ 7 และ
น าส่งฝ่ายวิชาการ จากนั้นในปีการศึกษาถัดมา หลักสูตรจะใช้ข้อมูลจาก มคอ 7 ของปีก่อนมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาผลการด าเนินงานรายปีการศึกษาของหลักสูตร ดังปรากฏใน มคอ 7 ปีการศึกษา 2555, 2556 และ 
2557 (SCI57_สกอ 5.2_5_1)  ซึ่งในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปีนั้น คณะก าหนด
และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI57_สกอ 
5.2_5_2) เพ่ือรองรับการด าเนินการดังกล่าวทันทีที่การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแล้วเสร็จ โดย
จะน ารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตร (SCI57_สกอ 5.2_5_3) 
ใช้เป็นข้อมลูย้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 ทุกหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 28หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่าน 

องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน และมีผลการด าเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 3.11 (SCI57_สกอ 5.2_6_1) 

ภำควิชำ หลักสูตร วันท่ีรับกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ องค์ประกอบท่ี 1 
กำรก ำกับมำตรฐำน 

คะแนนเฉลี่ย 

คณิตศาสตร์  วท.บ. คณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.60 ปานกลาง 
(8 หลักสูตร) วท.บ. สถิติ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.96 ปานกลาง 
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.68 ดี 
 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.81 ปานกลาง 
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ภำควิชำ หลักสูตร วันท่ีรับกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ องค์ประกอบท่ี 1 
กำรก ำกับมำตรฐำน 

คะแนนเฉลี่ย 

 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.06 ดี 
 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.11 ดี 
 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.78 ปานกลาง 
 ปร.ด. คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.82 ปานกลาง 
คหกรรมศาสตร์  
(1 หลักสูตร) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.48 ดี 

เคมี (5 หลักสูตร) วท.บ. เคม ี 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.23 ดี 
 กศ.บ. เคมี 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.07 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 
ชีววิทยา  วท.บ. ชีววิทยา 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.65 ดี 
(6 หลักสูตร) วท.บ. จุลชีววิทยา 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.23 ดี 
 กศ.บ. ชีววิทยา 13 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.04 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 
ฟิสิกส์  วท.บ. ฟิสิกส์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.56 ปานกลาง 
(6 หลักสูตร) กศ.บ. ฟิสิกส์ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.65 ปานกลาง 
 วท.ม. ฟิสิกส์ 13 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.10 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 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ  9 ก.ค. 2558 ผ่าน 4.02 ดีมาก 
(2 หลักสูตร) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.51 ดี 

คะแนนเฉลี่ย (28 หลักสูตร) 3.11 ดี 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5  
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_ สกอ 5.2_1_1 ระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI57_ สกอ 5.2_2_1 มาตรการควบคุมภายในการจัดท า  มคอ 3-7 

http://academic.swu.ac.th/Portals/43/Documents/tqf%203-7.pdf 
SCI57_ สกอ 5.2_2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 12/2557; 13/2557; 

15/2557; 2/2558 และ 13/2558 
SCI57_ สกอ 5.2_2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่1/2558 
  

SCI57_ สกอ 5.2_2_4 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
SCI57_ สกอ 5.2_2_5 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 320/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 328/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_ สกอ 5.2_2_6 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่674/2557; 666/2558; 1010/2558 และ1011/2558  เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

SCI57_ สกอ 5.2_3_1 http://science.swu.ac.th/th-th/ประกันคุณภาพการศึกษา.aspx 
SCI57_ สกอ 5.2_3_2 http://science.swu.ac.th/th-th/งานวิชาการ.aspx 
SCI57_ สกอ 5.2_3_3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
SCI57_ สกอ 5.2_3_4 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
SCI57_ สกอ 5.2_3_5 แนวคิดและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ELO) 
SCI57_ สกอ 5.2_3_6 http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
SCI57_ สกอ 5.2_3_7 การอบรม เรื่อง การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ด้วย

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
SCI57_ สกอ 5.2_4_1 ตารางแสดงก าหนดการรับประเมินหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 พร้อมผลการ

ประเมิน 
SCI57_ สกอ 5.2_4_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 14/2558 
SCI57_ สกอ 5.2_5_1 มคอ 7 ทุกหลักสูตรของปีการศึกษา 2555; 2556; 2557 
SCI57_ สกอ 5.2_5_2 ตารางเวลาแสดงข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบเวลา5 ปีและแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
SCI57_ สกอ 5.2_5_3 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจ านวน 28 หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

2557 
SCI57_ สกอ 5.2_6_1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจ านวน 28 หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี ้มศว 5.1 กำรบริหำรจัดกำรแบบลีน (Lean Management) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี   ผู้ช่วยคณบดี (อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์) 

ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณพิลาสลักษณ์  ลือเลิศ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

 คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน(Lean 
Management System) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุกๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553–2567) 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะ

ใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะ

หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่ 
สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรคัดเลือกกระบวนกำรท ำงำน (Work Process) ที่มีควำม
สูญเสีย (Waste) เพื่อท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรอย่ำงน้อย 1 กระบวนกำร 

คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของการน าระบบบริหารจัดการแบบลีนมาใช้ เพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น จึงได้จัดโครงการ GoingLean@SWUScience                     
แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสร้างกิจกรรมประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนสู่การบริหารพัฒนา                   
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_มศว5.1_1.1)  

 คณะกรรมการบริหารงานส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2557 
วาระที่ 4.11 (SCI57_มศว5.1_1.2) พิจารณากระบวนการท างานที่มีความสูญเสียโดยค านึงถึงการประหยัด
พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อมและระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากรายงานการ
ใช้กระดาษ (SCI57_มศว5.1_1.3) พบว่าจ านวนกระดาษที่ใช้ในการประชุมมีปริมาณสูงมากเนื่องจากการอัด
ส าเนาแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม จึงเห็นควรว่าการน าไอทีมาใช้ในการจัดประชุมจะช่วยให้ปริมาณการใช้
กระดาษลดลง อีกท้ังลดเวลาการเตรียมเอกสารในการประชุมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน
และการบริหารจัดการแบบลีน  

 

 2. มีกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ข้อ 1 ในรำยละเอียด เพื่อระบุสำเหตุของควำมสูญเสีย 

 ตามที่ได้คัดเลือกกระบวนการท างานที่ควรน ามาปรับปรุงคือ งานการจัดประชุมนั้น สาเหตุของความ
สูญเสียประกอบด้วย  

 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานการจัดเตรียมงานประชุมและการจัดเตรียมเอกสารการประชุม เนื่องจาก
ผู้จัดการประชุมต้องสอบถาม/ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมให้เสนอวาระ อีกทั้งผู้จัดการประชุมใช้เวลาในการส าเนา
วาระการประชุมและรายงานการประชุม 

 2. กระดาษและหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการส าเนาวาระการประชุม สูญเสียตามจ านวนหน้ากระดาษของการ
ประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นหากน าระบบไอทีมาช่วยในการจัดประชุมการสูญเสียทั้ง 2 ปัจจัยจะ
ลดลง(SCI57_มศว5.1_1.2) 

 

 3. วำงแผนกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่มีควำมสูญเสีย โดยก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่
จะใช้ติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง 

 คณะกรรมการบริหารงานส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2557 (SCI57_มศว5.1_3.1) ได้พิจารณาแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย 
(SCI57_มศว5.1_3.2) และการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การใช้ IT เพ่ือการจัดการประชุม 
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(SCI57_มศว5.1_3.3) และได้ก าหนดตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความ
สูญเสีย 

 

 4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนตำมแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพ่ือการจัดการ
ประชุม จัดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 (SCI57_มศว5.1_3.3) โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชุมในกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  
( SCI5 7 _ม ศ ว 5 . 1 _4 . 1 )  http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5562&AlbumID=10114-
180&language=th-TH 

 

 5. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด และรำยงำนผลในคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำ 

 หลังจากที่ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพ่ือการจัดการ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินการจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พบว่าปริมาณ
การใช้กระดาษในการจัดการประชุมลดลง ดังรายงานผลการลดจ านวนกระดาษในการประชุมด้วยระบบ e-
meeting (SCI57_มศว5.1_5.1) โดยสรุปผลการติดตามการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

ฝ่ายนโยบายและแผน ลดจ านวนกระดาษ 10,846 แผ่น คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 5,423 บาท  
 ฝ่ายงานคลังและพัสดุ ลดจ านวนกระดาษ 440 แผ่น คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 220 บาท และ 
 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลดจ านวนกระดาษ 11,067 แผ่น คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 5,533.50 
บาท  
 ฝ่ายบริการการศึกษา ลดจ านวนกระดาษ 475 แผ่น คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 2 ,375 บาท 
(SCI57_มศว5.1_5.1) คิดรวมเป็นจ านวนเงินที่ลดลง 13,551.50 บาท และได้มีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่น า
ไอทีไปใช้ในการประชุมพบว่าเวลาที่ใช้ในการเตรียมประชุมลดลง ซึ่งผลการติดตามได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 10/2558  วาระท่ี 4.1.2 (SCI57_มศว5.1_5.2) 

นอกจากนี้ ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ GoingLean@SWUScience ครั้งที่ 2 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
          - ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน มีการเปลี่ยนดวงโคมเป็นระบบหลอดไฟฟ้าแบบ LED  ในชั้น G และชั้น 
3B ของอาคาร 19 พบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง 

- ด้ำนกำรลดขั้นตอนหรือกระบวนงำน  มีการการลดขั้นตอนกระบวนการโดยการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ในงานสารบรรณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
          - ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน มีการส่งเสริมในการน าระบบไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พบว่ามีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วย Atutor เพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2557 ดังปรากฏตามเอกสาร รายงาน

http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5562&AlbumID=10114-180&language=th-TH
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5562&AlbumID=10114-180&language=th-TH
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ผลการด าเนินงาน โครงการ GoingLean@SWUScience ครั้งที่ 2 (SCI57_มศว5.1_5.3) ซึ่งได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2558 วาระ 4.3.1 (SCI57_มศว5.1_5.4)   
 

6. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรประเมินมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้ ำหมำย หรื อปรับ ให้ เป็นกระบวนกำรท ำ ง ำนใหม่ที่ ไ ด้ ปร ะสิทธิ ภ ำพและท ำกำร เผยแพร่ 
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 วาระที่ 4.1.2 การบริหาร
จัดการแบบลีน : ผลการด าเนินงานการน าระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุมนั้น (SCI57_มศว5.1_5.2)                         
ในที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสนอให้มีการจัดท าแบบประเมินกลุ่มผู้น าระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม            
ในประเด็นเกี่ยวกับการลดขั้นตอนเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจัดการประชุม การบันทึกการ
ประชุม (เพ่ิมแบบประเมิน/ผลประเมิน/สรุป) เสนอให้น ากระบวนการเบิกจ่ายมาลดขั้นตอนการท างาน และ                  
จัดประชุมสัมมนาสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องของการลดขั้นตอนการท างาน คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท า
แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มผู้จัดงานประชุมของแต่และฝ่ายในส านักงานคณบดี   โดย
พบปัญหาและอุปสรรคจากการน า e-meeting  ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ติดขัดในเรื่องการเพ่ิมข้อมูล/วาระ เนื่องจากฝึกอบรมกับการปฏิบัติงานจริงไม่เหมือนกัน  
2. การ export file วาระหรือรายงานการประชุม มักพบปัญหาในเรื่องของตัวอักษรที่เปลี่ยนเป็นภาษา
อ่ืน (SCI57_มศว5.1_6.1) 

ซึ่งปัญหาในข้อที่ 1 เกิดจากความไม่ช านาญของผู้ใช้ หลังจากใช้งานระยะหนึ่งพบว่าปัญหานี้หมดไป 
ส าหรับปัญหาข้อที่ 2 ได้ประสานกับทางส านักคอมพิวเตอร์ พบว่าเป็นปัญหาเรื่องการเข้ารหัส (encoding)                    
ซึ่งจะเป็นเฉพาะบางเครื่อง ส านักคอมพิวเตอร์ได้แนะน าวิธีการแก้ไขโดยปรับการเข้ารหัสของเอกสารให้ถูกต้อง 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_มศว5.1_1.1 โครงการ GoingLean@SWUScience 

SCI57_มศว5.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี  

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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

SCI57_มศว5.1_3.2 แผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย 

SCI57_มศว5.1_3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 เรื่องการใช้ IT เพ่ือการจัดการประชุม เมื่อ

วันที่ 14 มกราคม 2558 

SCI57_มศว5.1_4.1 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1  

เรื่องการใช้ IT เพ่ือการจัดการประชุม จัดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 

SCI57_มศว5.1_5.1 รายงานผลการลดจ านวนกระดาษในการประชุมด้วยระบบ  

e-meeting 

SCI57_มศว5.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2558 

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2558 

SCI57_มศว5.1_5.3 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ GoingLean@SWUScience 

ครั้งที่ 2            

SCI57_มศว5.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 13/2558  

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 

SCI57_มศว5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2558 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2 กำรด ำเนนิกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี ปีการศึกษา 

ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี   รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยคณบดี (อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์) 

ผู้รวบรวมข้อมูล   อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช, คุณนรงค์ วงษ์งาม, คุณธรรมนูญ เหลาคม 

 และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

เ พ่ือเป็นการสร้ างจิตส านึกสาธารณะให้ เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  
โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งคณะสามารถด าเนินการช่วยโลกและสังคมได้  
โดยการออกมาตรการในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ  
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่นการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในคณะตามระยะเวลาที่
ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3R: Reduce Reuse Recycle) เป็น
ต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่าคณะได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง

หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือมีกำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงและจัด
การพลังงานอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน “มศว สังคมการเรียนรู้ พัฒนาสังคม รู้รักษ์
พลังงาน” โดยมีประกาศให้ทราบทั่วกันที่หน้าเว็บไซต์ของส านักงานอธิการบดี (SCI57_มศว5.2_1.1)   คณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญด้านการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2558 (SCI57_มศว5.2_1.2) เพ่ือ
วางแผนและก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นแกนน าในการ
รณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน ด าเนินการโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้มีการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกที่จะวางแผน ก ากับดูแล และด าเนินการเพ่ือให้การประหยัดพลังงานและการดูแล
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (SCI57_มศว5.2_1.3) 

 

2. มีแผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน โดยก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุ 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนนโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงานประจ าปีการศึกษา 2556 ส าหรับใช้ในการวางแผนและก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานได้แก่อัตรากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์ลง
อย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัด
พลังงานครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.1 และ 4.2 (SCI57_มศว5.2_2.1) และแผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (SCI57_มศว5.2_2.2) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
ก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับคณะ ได้แก่ การก าจัดกลิ่นของถังบ าบัดน้ าเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดให้กลิ่น
รบกวนจากถังบ าบัดน้ าเสียลดลงหรือหายไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17/2557 วาระท่ี 4.6.1 (SCI57_มศว5.2_2.3)  

 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานเสนอรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การใช้พลังงานของคณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอแผนฯ มาตรการ ตัวชี้วัด และข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1.2 และ 4.1.3 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ (SCI57_มศว5.2_3.1) จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์มีการประชุมพิจารณา
ก าหนดแนวทางการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของคณะฯ มีการประกาศแจ้ง
นโยบายประหยัดพลังงาน ปี 2558 (SCI57_มศว5.2_3.2)  และมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2558 
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(SCI57_มศว5.2_3.3) เพ่ือให้บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตให้ทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการประจ าคณะทุกเดือน มีการแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละเดือน โดยมีการ
เปรียบเทียบเป็นสองมิติ คือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบในเดือน
เดียวกันของปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ทุก
เดือน ตัวอย่างเช่นในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วาระที่ 4.1.1 
(SCI57_มศว5.2_3.4) ซึ่งหัวหน้าภาควิชารับทราบ น าไปแจ้งบุคลากร และรณรงค์ให้มีการด าเนินการตาม
แผนการประหยัดพลังงานและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการรณรงค์
ด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ และปรับภูมิทัศน์บางบริเวณของคณะฯ 
(SCI57_มศว5.2_3.5)  

 

4. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

หัวหน้าภาควิชาน าเรื่องประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมน าเข้าที่ประชุมภาค หรือแจ้งบุคลากร 
และรณรงค์ในภาควิชา เพ่ือก าหนดแนวทางประหยัดพลังงานระดับภาควิชา รวมทั้งด าเนินการตามนโยบายและ
แนวทางที่ได้ก าหนดในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการ
รวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพ่ือรายงานผลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะทุกเดือน รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
10/2558 วาระท่ี 4.1.1  (SCI57_มศว5.2_4.1) 

 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะมำใช้ในกำรแก้ไข
ปรับปรุงหรือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนปีต่อไป 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และแผนในรอบปี 
เสนอที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ 
ทางด้านมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีการศึกษาถัดไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2558 วาระท่ี 4.1.1 (SCI57_มศว5.2_5.1)  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร  บรรลุเป้ำหมำย 

5 5 5  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI57_มศว5.2_1.1 ระบบและกลไกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

SCI57_มศว5.2_1.2 ค าสั่งที่ 325/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_มศว5.2_1.3 ระบบและกลไกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะ

วิทยาศาสตร์ 

SCI57_มศว5.2_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2557 

วาระท่ี 4.1 และ 4.2 

SCI57_มศว5.2_2.2 แผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

SCI57_มศว5.2_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

17/2557 วาระท่ี 4.6.1 

SCI57_มศว5.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

18/2557 วาระท่ี 4.1.2 และ 4.1.3 

SCI57_มศว5.2_3.2 นโยบายการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI57_มศว5.2_3.3 มาตรการการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
SCI57_มศว5.2_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

18/2557 วาระท่ี 4.1.1 

SCI57_มศว5.2_3.5 โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

SCI57_มศว5.2_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

10/2558 วาระท่ี 4.1.1 

SCI57_มศว5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

12/2558 วาระท่ี 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 
คะแนน 

กำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 3.82 ระดบัดี 6 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.40 ระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ระดับดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 4.75 ระดับดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
4.34 ระดับดี 15 ตัวบ่งชี้ 
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ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนำ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
อยู่ ในคุณภาพระดับดี  โดยทุกหลักสูตร ผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

2. นิสิตได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและ
ทักษะด้านวิชาการอย่างเข้มแข็งผ่านโครงการ/
กิจกรรมนอกห้องเรียน 

การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตในด้านวิชาการ
ควรขยายจ านวนนิสิตกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิมขึ้น และ
รูปแบบของโครงการควรมีความหลากหลายสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณพิตที่พึงประสงค์ รูปแบบการใช้ชีวิต 
และบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่
เข้มแข็ง มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยจ านวนมาก 

มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่
เข้มแข็ง มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยจ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่
เกิดจากความร่วมมือของทุกภาควิชาและหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการที่ เกิดจากความร่วมมือในพ้ืนที่ เป้าของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
งานวิจัยทีน ามาบูรณาการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่โดด ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
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เด่นในการพัฒนาชุมชน และน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
มีการวางแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง สามารถส่งเสริม/
ก ากับ/ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรได้และ
สะท้อนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ

หลักสูตรครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพตามกรอบ TQF และเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

มีการน าไอทีมาใช้ในการบริหาร การท างาน การ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) เช่น Emeeting, 
Google Apps for Education at SWU (GAFE) เป็น
ต้น ท าให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และสามารถติดตามผลการด าเนินกงาน
ได้ 
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ภำคผนวก 

Common Data Set 
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ข้อมูลพื้นฐำน คณะวิทยำศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2557 

 
 

 
ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

 

1 จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีป่ระเมนิ 28 

 

2 จ ำนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญำตร ี 14 

 

3 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญำตร ี 44.49 

 

4 จ ำนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญำโท 9 

 

5 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญำโท 27.98 

 

6 จ ำนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญำเอก 5 

 

7 ผลรวมคะแนนหลกัสตูรระดบัปรญิญำเอก 14.50 

 

8 ผลรวมของค่ำคะแนนประเมนิของทุกหลกัสตูร 86.97 

 

สกอ. 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

 

9 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทัง้หมด 144.0 

 

10 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทีม่คีณุวุฒปิรญิญำเอก 115.5 

 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

11 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทัง้หมด 144.0 

 

12 อำจำรยป์ระจ ำคณะทีไ่ม่มตี ำแหน่งทำงวชิำกำร 87.0 

 

13 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิริญญาตรี   

 

14 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาตรี   

 

15 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาตรี   

 

16 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิริญญาโท 8.5 

 

17 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาโท   

 

18 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาโท   

 

19 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิริญญาเอก 32.5 

 

20 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาเอก 13.0 

 

21 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีุฒปิริญญาเอก 3.0 
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

22 ผลรวมจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 57.0 

 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  (ตามรายงานการวิเคราะหข์องกอง
แผนงาน) 

 

23 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทัง้หมด 135.0 

 

24 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะในแต่ละกลุ่มสำขำวชิำ   

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

 - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 135.0 

 

 - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

 - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 

 - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

25 จ ำนวนนิสติเตม็เวลำ (FTES) แยกตำมกลุ่มสำขำวชิำ 
  

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

 - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 2,089.06 

 

 - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

 - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 
  

 - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

26 จ ำนวนนิสติเตม็เวลำ (FTES) ปรบัเป็นปรญิญำตร ี
  

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

 - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 250.33 

 

 - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

 - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 

 - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

27 จ ำนวนนิสติเตม็เวลำรวมทุกระดบัเท่ำกนั แยกตำมกลุ่มสำขำวชิำ 
  

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

   - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 2,339.39 

 

   - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

   - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

   - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

28 สดัสว่นจ ำนวนนิสติเตม็เวลำต่ออำจำรยป์ระจ ำ 
  

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

   - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 17.33 

 

   - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

   - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 

   - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

29 สดัสว่นจ ำนวนนิสติเตม็เวลำต่ออำจำรยป์ระจ ำ ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
  

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

   - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 20 

 

   - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

   - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 

   - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 

30 รอ้ยละของกำรค ำนวณค่ำควำมแตกต่ำงจำกสดัสว่นจ ำนวนนิสติเตม็เวลำต่อจ ำนวน
อำจำรยป์ระจ ำคณะ 

-13.36 

 

   - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 

   - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) -13.36 

 

   - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 

   - ครุศำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 
  

 - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 

  

 
31 ค่ำเฉลีย่คะแนนรวมทุกกลุ่มสำขำ 3.32 

 
  

 - วทิยำศำสตรส์ขุภำพ,สถำปตัยกรรมศำสตร,์กำรผงัเมอืง,ศลิปกรรมศำสตร,์วจิติร
ศลิป์ และประยุกตศ์ลิป์ (8 : 1) 

  

 
   - วทิยำศำสตรก์ำยภำพ วศิวกรรมศำสตร ์เกษตร ปำ่ไม ้และประมง (20 : 1) 3.32 

 
   - นิตศิำสตร ์(50 : 1)   

 
   - ครศุำสตร/์ศกึษำศำสตร ์(30 : 1)   

 
  

 - สงัคมศำสตร/์มนุษยศำสตร ์ บรหิำรธุรกจิ พำณิชยศำสตร ์บญัช ีกำรจดักำร กำร
ท่องเทีย่ว เศรษฐศำสตร ์(25 : 1) 
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สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี  

 

32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของกำรจดับรกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงวชิำกำรและกำรใชช้วีติแก่นิสติ
ในคณะ 

3.58 

 

33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ของกำรใหบ้รกิำร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหล่งงำนทัง้เตม็
เวลำและนอกเวลำแก่นิสติ 

3.46 

 

34 ผลรวมคะแนนเฉลีย่กำรจดักจิกรรมเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเรจ็
กำรศกึษำแก่นิสติ 

3.65 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั 

 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 

35 จ ำนวนอำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ ไม่นบัลำศกึษำต่อ 138.00 

 

  กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 138.0 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

36 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยใน 20,455,479.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 20,455,479.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

37 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัจำกภำยใน 20,455,479.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 20,455,479 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

38 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยใน   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

39 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยนอก   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 166 
 

 
ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

40 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัจำกภำยนอก   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

41 จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยนอก   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

42 ผลรวมจ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยในและภำยนอก 20,455,479.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 20,455,479.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

43 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยั 148,228.11 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 148,228.11 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

44 คะแนนทีไ่ดแ้ยกตำมกลุ่มสำขำวชิำ 5.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 5.00 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

45 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัทัง้หมด (รวมลำศกึษำต่อ) 144.0 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 144.0 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

46 ค่ำน ้ำหนกัผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำ   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

47 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดบัชำต ิ(0.20) 

7 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 7 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

48 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำต ิ(0.20) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

49 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดบันำนำชำตหิรอืในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่ม่อยู่ในฐำนขอ้มลู ตำม
ประกำศ  ก.พ.อ. แต่มหำวทิยำลยัน ำเสนอสภำมหำวทิยำลยัอนุมตัแิละจดัท ำเป็น
ประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. (0.40) 

10 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 10 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

50 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่ม่อยูใ่นฐำนขอ้มลู 
ตำมประกำศ  ก.พ.อ. แต่มหำวทิยำลยัน ำเสนอสภำมหำวทิยำลยัอนุมตัแิละจดัท ำเป็น
ประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ.  ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่
ออกประกำศ (0.40) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

51 จ ำนวนผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

52 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรทีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2  (0.60) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

53 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

54 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีไ่ม่
อยู่ในฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวทิยำลยัน ำเสนอสภำมหำวทิยำลยัอนุมตัิ
และจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทรำบภำยใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีอ่อกประกำศ (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

55 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำติ
ทีไ่ม่อยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ. แต่มหำวทิยำลยัน ำเสนอสภำมหำวทิยำลยั
อนุมตัแิละจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทรำบภำยใน 
30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกำศ ซึง่ไม่อยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

15 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 15 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

56 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

57 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

58 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่
ปรำกฏในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 65 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

59 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำติ
ทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.  (1.00) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

60 จ ำนวนผลงำนไดร้บักำรจดสทิธบิตัร (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

61 จ ำนวนผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง
วชิำกำรแลว้ (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

62 จ ำนวนผลงำนวจิยัทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำตวิ่ำจำ้งใหด้ ำเนินกำร (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

63 จ ำนวนผลงำนคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม ่และไดร้บักำรจดทะเบยีน (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 170 
 

 
ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

64 จ ำนวนต ำรำทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

65 จ ำนวนหนงัสอืทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

66 จ ำนวนงำนแปลทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

67 จ ำนวนต ำรำทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร แต่
ไม่ไดน้ ำมำขอรบักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร (1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

68 จ ำนวนหนงัสอืทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรบักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร (1.00) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

69  จ ำนวนงำนแปลทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรบักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร (1.00) 

  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

70 ค่ำน ้ำหนกังำนสรำ้งสรรคข์องอำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำ   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 

71 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่ำน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

72 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัมหำวทิยำลยั (0.40)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

73 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ(0.60)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

74 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  
(0.80)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

75 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัภูมภิำคอำเซยีน/นำนำชำต ิ (1.00) 
  

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

76 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิ(1.00)   

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

77 ผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยั 83.40 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 83.40 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

78 รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยั   
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ตวับ่งช้ี ช่ือตวับ่งช้ี 2557 

 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 57.92 

 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 

กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 3.62 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3.62 

 
กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   

 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์   

 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 

80 จ ำนวนอำจำรยท์ีม่สีว่นร่วมในกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมในระดบัมหำวทิยำลยั  50 

 

81 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิ 138 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของ
คณะ 
   

 

82 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยเพื่อพฒันำนิสติ  (บำท/คน)   

 

83 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยเพื่อพฒันำอำจำรย ์ (บำท/คน)   

 

84 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยเพื่อพฒันำบุคลำกร (บำท/คน)   

 

85 สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรจดักำรเรยีนกำรสอน(บำท/คน)   

 

สกอ. 5.2   ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

 
86 มจี ำนวนหลกัสตูรทีม่ผีลกำรประเมนิคุณภำพไม่ผ่ำนองคป์ระกอบที ่1 กำรก ำกบั

มำตรฐำน 
0 

 






